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  לכבוד            לכבוד
ÔÂ¯˘ Ï‡È¯‡ ¯Ó          ıÈ·¯ Ì‰¯·‡ ¯Ó  
  סג� שר הרווחה       ושר הרווחהראש הממשלה

  ירושלי�           ירושלי�
  
  

 את די� וחשבו� הוועדה הציבורית לבדיקת מצב� של ילדי� כ� מתכבד להגיש לאני

א "יו� כב ממשלת ישראל בישיבתה שעל מינויה החליטהובני נוער בסיכו� ובמצוקה 

  ).2003 בנובמבר 16(ד "� התשסובחשו

 של בעיית הילדי� והנוער הוועדה נתבקשה ללמוד ולהגדיר את ההיבטי� ואת הממדי�

המצב הקיי� נתבקשה  בהתבסס על. בסיכו� הסובלי� ממצוקה חברתית וכלכלית

 מצב� של עו לקידו�הוועדה לגבש מסקנות ובמידת הצור� להמלי� על הצעדי� שיסיי

  .טווח הארו�בטווח הקצר וב ילדי� ובני נוער בסיכו�

  

ועדה המייצגי� את המגזרי� השוני� בחברה הו חברי 33בתו� עבודה מאומצת של 

מוגש הדי� ,  מומחי� מתחומי� שוני� אשר סייעו לעבודת הוועדה40הישראלית ושל 

. קהבסיכו� ובמצוני נוער ות אלפי ילדי� ובוחשבו� המתאר ומנתח את מצב� של מא

ילדי� ובני מאות אלפי יבות החברה הישראלית כלפי המלצות הוועדה מתייחסות למחו

 לקביעת יעדי� לטיפול בילדי� ; לצור� בהגדרות ברורות של מצבי סיכו� ומצוקה;נוער

בסיכו� ולמניעת כניסת� של ילדי� נוספי� למעגל הסיכו� ולקביעת דרכי� למימוש 

 לשדרוג במערכות ;לקביעת קריטריוני� וסטנדרטי� להקצאת משאבי� ;ויעדי� אל

 ולפיתוח ; בתו� ובי� ארגוני�רצ� הטיפול להבטחת ;פיתוחהמחקר וה, המידע

� רכיבי החזו� הכל אלה . טכנולוגיות שירות רגישות תרבות לאוכלוסיות מיוחדות

רכי� הייחודיי� פני הוועדה למציאת המעני� ההולמי� והאפקטיביי� ביותר לצלשעמד 

ההמלצות מניחות את . לסיכו� ולמצוקה, של אוכלוסיה מיוחדת זו החשופה לפגיעות

ככל   לצמצ�כדיכל זאת . שנתי בתחו� ילדי� ובני נוער בסיכו��הבסיס לתכנו� רב

יה זו למעגל י אוכלוס להחזירדרכי� המתוארות בדוחוב , את היק� התופעהאפשרה

  .החיי� הנורמלי והנורמטיבי

  

 ולהתחיל ביישומ� ת המלצות הדוחממשלת ישראל לאמ� אקוראי� לחברי הוועדה 

 לקשיי� הכרוכי� ביישו� המלצות המשתרעות על ערי�סיו� העבר אנו י נפיל. המידי

 ולאור הגידול המתמש� במספר הילדי� ובני ע� זה. יריעה רחבה של תחומי� ונושאי�

עי� המתאימי� אשר יאפשרו לגשת הנוער בסיכו� יש חשיבות עליונה להפעלת האמצ

  . למלאכת היישו� מוקד� ככל האפשר
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תודתנו נתונה ל� אישית ולממשלת ישראל אשר נתנה בנו את האמו� והטילה עלינו 

תודה  מיוחדת . רווחת� של ילדי� ובני נוער בסיכו�לאחריות רבה בדאגה לשלומ� ו

, שעבר מר זבולו� אורלב שר הרווחה ל:אנו חבי� לכל אלה אשר שיתפו עמנו פעולה

אשר ראה את הצור� במציאת מעני� הולמי� לצרכי� המיוחדי� של ילדי� ובני נוער 

סייע לנו אשר , דב גולדברגר' פרופ,  מנהל הכללי של משרד הרווחה לשעבר;בסיכו�

 הידע המקצועי  ותרמו אתעשרות המומחי� אשר הקדישו מזמנ�ו; סיונוינבתבונתו וב

  . כל תמורהילב סיונ�ינאת שלה� ו

  

ועדות ראש  שביליו במיוחדו על האמו� שנתנו בי  לחברי הוועדהאני מבקש להודות

נשאו בנטל העיקרי של עבודת ,  מלאכת� במקצועיות רבה אתהמשנה אשר עשו

 ,דוד ברנסקי' פרופ, רמי בנבנישתי'  פרופ:ההמשימהוועדה והביאו להשלמת 

תודה מיוחדת . יוסי תמיר' ופרופ,  מירסקיר יוליה"ד, שרה כה�' גב ,טלל דולב' גב

 אשר המשי� ,ר יוסי כורזי�"ולד,  רכז הוועדה בתחילת עבודתה,ר אשר ב� אריה"לד

  . השלמתהב  במלאכה וסייע

  

  

  ,בברכה
  

  הלל שמיד' פרופ
  ר הוועדה"יו
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 ÈÂ�ÈÓ‰„ÚÂÂ‰  
  

 החליטה ממשלת ישראל על הקמת ועדה ציבורית בראשותו 2003 בנובמבר 16�ב
 לבחינת מצב� של ילדי� ובני נוער במצבי סיכו� ומצוקההלל שמיד ' של פרופ

  ).1007החלטה (
  

 .ועדהממשלה אריאל שרו� ושר הרווחה זבולו� אורלב את הוו ראש ה מינ2004ינואר ב
  : חבריה33�תפקידיה הוגדרו בכתב המינוי שנשלח ל

   

ללמוד ולהגדיר את ההיבטי� ואת הממדי� של בעיית הילדי� והנוער הנתוני�  . א
  .בסיכו� והסובלי� ממצוקה חברתית וכלכלית

ילדי� ובני נוער תו� לסקור ולבחו� את השירותי� והתכניות הקיימי� למע�   .ב
 .ארגוניי� ויחסי הגומלי� ביניה��משרדיי� ובי��בחינת רצ� השירותי� הבי�

לסקור את קווי המדיניות ואת החקיקה הקיימי� כיו� ביחס לילדי� ובני נוער   .ג
לאומית לזכויות ��בסיכו� ולבחו� את התאמת� למציאות הנוכחית ולאמנה הבי

 .הילד

להמלי� על הצעדי� שיסייעו לקידו� מצב� של ובמידת הצור� , לגבש מסקנות  .ד
  .ילדי� ובני נוער בסיכו� לטווח הקצר ולטווח הארו�

    

 בהשתתפות שר הרווחה 2004הוועדה התכנסה לישיבתה הראשונה בפברואר 
  .כ זבולו� אורלב"ח

הדי� החשבו� המוגש . וכל אחת מה� הגישה די� וחשבו�, ועדות� הוועדה מינתה חמש תת
  .הוועדות� על עבודת� של חמש תתבזה מתבסס 
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‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á  
ÙÂ¯Ù '„ÈÓ˘ ÏÏ‰ ,ש פאול "דיק� בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע, ר"יו  

  האוניברסיטה העברית בירושלי�, ברוואלד

„"Ô· ¯˘‡ ¯-‰È¯‡ ,2004עד יולי (מרכז הוועדה , האוניברסיטה העברית בירושלי�( ;  
„"ÌÈÊ¯ÂÎ ÈÒÂÈ ¯ ,2004מאוגוסט (מרכז הוועדה , ווחהמשרד הר (  
  

„"ÒÈÒ˜·‡ „‚ ¯ ,משרד החינו� התרבות והספורט  
˙Â„Á‡ ‰‡Ï ,המוסד לביטוח לאומי  

Ê·Ï‡ Ï‡ÂÓ˘ ,המשרד לביטחו� הפני�  
ÛÂÏÏ‡ ÈÏ‡ ,א"קר� סקט�  י"רש

ÔÈÈË˘˜‡ Ô˙È‡ ·¯‰ , מרכז פסיכו–רטורנו �  חינוכי לטיפול ולמניעת התמכרויות
Ô· ˙ÈÓÂÏ˘-ÔÂ¯‰‡ ,קה לשירותי� חברתיי� במטה יהודההמחל  

Ô· ‡Ò‡-ÛÒÂÈ , רווחה בחולו� המחלקת  
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·ÏÂ„ ÏÏË ,וינט 'ג מאיירס�  מכו� ברוקדייל 
Ï˘‚Â ÌÁ�Ó ,משרד הרווחה  

¯Ë�ÈÂ ÈÎ„¯Ó ,משרד הרווחה  
Ô‰Î ‰„Â‰È ,בית הילדי� טירת הילד נתניה  
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ÈÂÏ ÔÂ¯‰‡ , 2005מינואר (משרד הביטחו�(  

„"ÔÈÈË˘�ËÎÈÏ ‰·ÂË ¯ ,טת בראוניברסי�  )אמריטוס(איל� 
¯ÂÓ Ô˙È‡-ÛÒÂÈ ,בני עקיבא  

ÌÂ¯‚ÏÈÓ „Â„ ·¯‰ , מרכז חרדי להכשרה מקצועית  
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¯�Â¯˜ ˜ÁˆÈ ,משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  
‚¯Â˙ ˜ÁˆÈ'ÔÓ ,2004עד דצמבר  (משרד הביטחו�(  

ÙÂ¯Ù '¯ÈÓ˙ ÈÒÂÈ ,והאוניברסיטה העבריתוינט ישראל'ג   
  

 øùà òåö÷î éùðàå íéçîåîäãòååä úãåáòì åòééñ  
Ë¯ÓÏÂ‡ ‰ÊÈÏÚ ,מיז� יניב  

„"ÈÊ¯‡ ÏË ¯ ,משרד הבריאות  
ÔÓ¯˜‡ ÈÓÈÓ ,א"קר� סקט�  י"רש
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„"ÔÈËÒÂ· ‰�„Ú ¯ ,אוניברסיטת בר�  איל�

ÔÈÓÂÏ· ÌÈ„‡Â , 1+1עמותת  
ˆ�"ÓÔ· ÈÊÂÒ -ÍÂ¯· ,משטרת ישראל  

Ô· ‰ÏÈÈ‡ -˘Â¯‰ ,וינט 'מאיירס ג�  רוקדיילמכו� ב 
ÔÂ„¯Â‚ ‰ÈÏ„ ,המוסד לביטוח לאומי   

„"‚ ‰ÈÁ ¯'È˘Ó ,מיז� יניב  
ÒÂÈÏÂÈ ÔÈ„Ú ,י"עמותת אב  
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ÔÂ¯˘ ¯‰ÂÊ ,עיריית תל�  יב יפואב

íéøæåò:   ÂÚ"ÔÓ„�ÈÂ „¯Â „ ,המועצה לשלו� הילד  

  ÔÈ¯ÂÁ Ô· ˙¯Ù‡,משרד הרווחה   
  Ô‰Î ‰‡Ï ,משרד הרווחה  

  

  

  

  

  

úú�úåãòå  
  

˙˙- ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ�Â ÌÈ„ÏÈ ÈÙÏÎ ‰¯·Á‰ ˙Â·ÈÂÁÓ  

·ÏÂ„ ÏÏË ,ÂÈ"¯  
 ÛÂÏÏ‡ ÈÏ‡  

„"ÈÊ¯‡ ÏË ¯  
ÂÚ"È˘˜· ‰È¯ÂÓ „  

·ÂË ÔÓÈÒ ¯· ‰˘Ó  
‚¯Â·Ê�È‚ ÒÈ¯È‡  

Ô‰Î ‰„Â‰È  
·‰Ï ÌÈÈÁ  

„"ÔÈÈË˘�ËÎÈÏ ‰·ÂË ¯  
‰¯È·ÓÒ ÈÏ‚  
¯�ÊÂÙ ÌÈÈÁ  

˜ÁˆÈ¯�Â¯˜   
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˙˙ -„ÚÈ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÂ‰ÈÊÂ ‰˜ÂˆÓ‰Â ÔÂÎÈÒ‰ ˙¯„‚‰Ï ‰„ÚÂÂ‰  

ÙÂ¯Ù 'È˜Ò�¯· „Â„ ,ÂÈ"¯  
Ê·Ï‡ Ï‡ÂÓ˘  

„"Ô· ¯˘‡ ¯-‰È¯‡  
ÌÂ¯‚ÏÈÓ „Â„ ·¯‰  

„"„ÂÂÚ ¯Ò‡È ¯  
ÙÂ¯Ù 'ÂÒÔ‡‰˜ Ï¯  

  

˙˙-‡È˙Â ÏÂÙÈË‰ Ûˆ¯ ˙ÁË·‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ÌÈ„¯˘Ó ÔÈ· ÌÂ  

ÙÂ¯Ù '¯ÈÓ˙ ÈÒÂÈ ,ÂÈ"¯  
„"ÒÈÒ˜·‡ „‚ ¯  

Ô· ˙ÈÓÂÏ˘-ÔÂ¯‰‡  
ÔÓ¯˜‡ ÈÓÈÓ  

„"‚ ‰ÈÁ ¯'È˘Ó  
Ô‰‡Î ‰ÏÂ‡Ù-ˆ·¯ËÒ'È˜Ò�È  

ÈÂÏ ÔÂ¯‰‡  
Ô· ‰�ÏÈ‡ -¯Á˘  

¯Ë�ÈÂ ÈËÂÓ  
ÊÂÙ ÈÏ‡'È˜Ò�È  

‚¯Â˙ ˜ÈˆÈ‡'ÔÓ  
  

˙˙ -Ú„È ‡˘Â�Ï ‰„ÚÂÂ‰ ,Ú„ÈÓ ,ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜·  

ÙÂ¯Ù 'È˙˘È�·�· ÈÓ¯ ,ÂÈ"¯  
˙Â„Á‡ ‰‡Ï  

 ‰ÈÏ„ÔÂ„¯Â‚  
Ï˘‚Â ÌÁ�Ó  

¯Â‡� È·‡  
ÙÂ¯Ù 'ÌÈ�ÂÏÒ „¯Â-Â·�  

  

˙˙ -‰„ÚÂÂ‰·¯Ï -˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Â ˙ÂÈ˙Â·¯˙  

„"È˜Ò¯ÈÓ ‰ÈÏÂÈ ¯ ,שנה ראשונה(ר "יו(  
Ô‰Î ‰¯˘ ,שנה שנייה(ר "יו(  

Ë¯ÓÏÂ‡ ‰ÊÈÏÚ  
 ÔÈÈË˘˜‡ Ô˙È‡ ·¯‰  

„"ËÒÂ· ‰�„Ú ¯ÈÔ  
 ÔÈÓÂÏ· ÌÈ„‡Â  

 ˘¯· ¯Ó˙  
ÔÂ‰˙‚ ‰ÁÓ˘  

„" ÌÈÊ¯ÂÎ ÈÒÂÈ ¯  
Ó Ô˙È‡¯Â-ÌÈÈÁ   

‚' ‡˙Ó Ë�‡  
È�‡ÈÒ ÔÂÚÓ˘  
 „‡ÂÚ ¯Ò‡È  

‰ËÈ·˘ È„‡Ù  
Ô‰Î ‰‡Ï  
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¯·„ Á˙Ù  
ובני הנוער די� וחשבו� זה המוגש לממשלת ישראל מציג תמונה של מצב הילדי� 

על השירותי� , המגוו�על ,  ובני הנוערבסיכו� ומביא נתוני� על מספר הילדי�
טקטיות , ות אסטרטגיות המלצהדוח מביא .המעני�על על התכניות ו, הקיימי�

  . ואופרטיביות לעיצוב השירותי� בשני� הבאות
  

ועדת שמיד איננה הוועדה הממלכתית הראשונה העוסקת במצב� של ילדי� ובני נוער 
ל המוסד לביטוח לאומי "מנכ, ר ישראל כ�"ועדה ממלכתית בראשותו של ד. במצוקה

� בתגובה לגידול הפערי� מונתה בראשית שנות השבעי, ולימי� שר העבודה והרווחה
הוועדה נתבקשה לבחו� . 'הפנתרי� השחורי�'הכלכליי� והחברתיי� והופעת תנועת 

בקטגוריה זו נכללו ילדי� ממשפחות הרוסות . "ילדי� בסיכו� ובמצוקה"את מצב� של 
הוועדה פעלה . ובעייתיות שהיו חשופי� לפגיעות ומקופחי� מבחינה חברתית וכלכלית

; שיכו� וקהילה; הבטחת הכנסה:  והמלצותיה נגעו בתחומי� האלה1973�1971בשני� 
� חינו� על; החינו� בגיל הר� ובבית הספר היסודי; השירותי� הקהילתיי� והסוציאליי�

מערכת ; חינו� בלתי פורמלי ועבודה קהילתית; תיכוני וחינו� מקצועי� חינו� על, יסודי
שירותי בריאות ושירותי� ; �החינו� הפנימייתי לבני נוער החיי� מחו� למשפחת

בדיקת תהליכי ; )התנדבות(שירותי� סוציאליי� רצוניי� ; סוציאליי� לפרט ולמשפחה
  .ההתנתקות של בני נוער ממסגרות מקובלות והתגבשות� לקבוצות שוליות

 העלתה את נושא הילדי� ה זוא� אי� ספק שוועד,  יושמו ועדת כ�רק מקצת המלצות
על סדר היו� הציבורי ותרמה לעיצוב� של תכניות חדשות צוקה ובמובני הנוער בסיכו� 

בשנות השבעי� גויסו ונרתמו לנושא .  זות מצוקהולפיתוח� של שירותי� לאוכלוסיי
ה� שיתפו פעולה ע� .  בממשלה ובמוסדות הציבורזה מיטב אנשי המקצוע

ה ע� והתמודדו בהצלח, מרכזי הכשרה והדרכהע� , מכוני מחקרע� , אוניברסיטאות
  .בעיותמקצת ה

ממשלת : עבודת הוועדה תרמה להתקדמות הניכרת שחלה בשני העשורי� האחרוני�
וינט 'ג; פותחו שירותי� רבי�; ישראל הפנתה משאבי� רבי� יותר לילדי� במצוקה

; פיתח יזמות מבורכות' אשלי� העמותה לפיתוח שירותי� לילדי� ובני נוער '�ישראל 
המועצה לילד , �"עמותת על, ובה� המועצה לשלו� הילדארגוני� וולונטריי� רבי� 

ניסיו� ותובנות ,  תרמו ידע�וארגוני� רבי� אחרי� , עמותת ידידי�, י"אל, החוסה
מקצועיות לפיתוח מעני� להתמודדות אפקטיבית ע� חסכי� ומצוקות של בני נוער 

ל וג� מכוני ברוקדיי מכו� � וינט' ג מאיירס, ולנוערלברג לילדי�ג מרכז אנ;במצוקה
להערכה שיטתית של פרויקטי� , מחקר אחרי� תרמו רבות לפיתוח ולעיצוב השירותי�

  .ותכניות טיפוליות ולאיסו� מידע
מצב בראשית ה כיו� גדול בהרבה לעומת ילדי� ובני נוער בסיכו�מצב הידע בתחו� 

וצות קבהפעילו וה� ,  בנושא זהגברה התעניינות� של האוניברסיטאות. שנות השבעי�
  .  ובמצוקההקימו מכוני מחקר העוסקי� בחקר תופעת הילדי� בסיכו�ומחקר 

  

על א� .  רבת פני� ומדאיגה ובמצוקהבסיכו�ובני נוער תמונת המצב של ילדי� , זהע� 
ההתקדמות הרבה עדיי� קצב היווצרות הבעיות גדול בהרבה מקצב יצירת המעני� 

, בעברהיו מוכרות תגלות תופעות שלא מדי יו� ביומו מ.  השירותי� החדשי�פיתוחו
ועדיי� לא פותחו הכלי� המתאימי� להתמודדות אפקטיבית ע� השפעת� על בני הנוער 

  . בפרט ועל החברה הישראלית בכלל
חוסנה של החברה הישראלית מותנה במידה רבה בעיצובו של הדור הבא ובהשקעות 

  .הבטחת עתידהאנושיות וכספיות שיתרמו לחיזוקה של אוכלוסייה זו ול
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  היו בישראל2004בשנת ,  ילדי�1,183,000� בראשית שנות השבעי� היו בישראל כ
מספר הילדי� היהודי� . 100%� שיעור הגידול בשני� אלו קרוב ל� ילדי� 2,254,000�כ

 הדרוזי�, 171%�מספר הילדי� המוסלמי� גדל ב. 67%� גדל ב2003�1970בשני� 
88%� ב�הנוצרי� , 137%� ב .  

ואול� .  גבוה מאודנחשבב ארצות המערב שיעור כזה של ילדי� בכלל האוכלוסייה ברו
 :אוכלוסייה הול� וקט�כלל בשיעור� ב,  בישראללמרות הגידול העקיב במספר הילדי�

 הייתה אחידהירידה זו לא א�  .2004בשנת  � 34%,  בראשית שנות השבעי�39.2%
 בשנת 58.7% :רב האוכלוסייה הערביתהיא בולטת ביותר בק. בקרב מגזרי האוכלוסייה

   2004.1 בתחילת שנת 49% לעומת 1970
  

 של אוכלוסיית הילדי� בישראל משקפת את ההטרוגניות בחברה ההטרוגניות
 היו 2004בשנת . נוצרי� ודרוזי�, בדווי�, מוסלמי�, יהודי�אוכלוסייה של : הישראלית

  .  חסרי דת3%�ו זי� דרו2%,  נוצרי�2%,  מוסלמי�23%,  יהודי�70%
  

. על ההטרוגניות הרבה של אוכלוסיית הילדי� השפיעו גלי העלייה של שנות התשעי�
  מה� מברית80%� יותר מ� ילדי� עולי� 293,000� הגיעו לישראל כ2003�1990בשני� 

. מעטי� מדרו� אמריקה ומארצות המערב, אחרי� מאתיופיה ,המועצות לשעבר
  . � חסרי מעמד חוקי קבוע בישראללהטרוגניות זו תורמי� ג� ילדי

 96%מה� ,  ילדי� ובני נוער חסרי מעמד חוקי קבוע93,594 חיו בישראל 2004במאי 
 ילדי� 142,000� בשנה זו היו ג� כ. רוב� עולי� חדשי�, בעלי אשרת תייר שלא בתוק�

רוב� תושבי מזרח ירושלי� ומיעוט� ילדי עובדי� זרי� , חסרי אזרחות ישראלית
  . מכלל הילדי� בישראל6.3% ושיעור� ,חוקיי�

  
 מדינות מלמדי� ששיעור הילדי� 24�נתוני� משווי� על תופעת העוני בקרב ילדי� ב

 בארצות הברית שיעור�גבוה מ, העניי� בישראל הוא מ� הגבוהי� במדינות המערב
 בישראל מתחת לקו שלישי חי כל ילד 2004 בשנת 2. במקסיקושיעור�ונמו� במעט מ

  .העוני
 ועד היו� חלה עלייה 1985מניתוח המגמות של תחולת העוני בישראל עולה שמאז 

ניכרי� פערי� גדולי� בתחולת העוני בי� . בשכיחות העוני בקרב משפחות ע� ילדי�
  . מגזרי אוכלוסיית הילדי�

יהודי בלי �במגזר הלא; 17% היה שיעור העוני בקרב ילדי� במגזר היהודי 2004בשנת 
�מזרח ירושלי�  53% .  

  
*  

 ואסטרטגיות פעולה חדשות  לאומית על הצור� בגיבוש מדיניותדוח ועדת שמיד מלמד
מדיניות הממשלה צריכה הוועדה סבורה כי . בולהתמודדות ע� התופעות המתוארות 

לאור . בראש סדר העדיפויות בטיפולובמצוקה להעמיד את אוכלוסיית הילדי� בסיכו� 
 בחיזוק תלוי עתידה של המדינה וחוסנה החברתי של קברניטי המדינה כיהצהרת� 

להפנות  הוועדה קוראת לממשלת ישראל, בהשקעה נכונה בילדי� � החוליות החלשות
למצות את כדי שיוכלו , ו ילדי� ובני נוער אל330,000�ב מרב תשומת הלב לטיפול את

                                                 
 ןולכן מספר הילדים הממוצע במשפחה קט,  המשפחה המודרנית מתמקדת בהבטחת רווחתה1

  .והגיל הממוצע של ההורים עולה, והולך
2

 2000ריבלין -ציונית ובינסטוק, בן אריה 
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 רק. והמדינהלהשתלב במערכות הנורמטיביות של החברה יכולותיה� ואת כישוריה� ו
הידרדרות� לשולי החברה המש�  למנוע את  מתאימה יהיה אפשרהשקעהב

  .הישראלית
  

 ילדי� ובני זו נכללי�הגדרה ב. ]67' ראו עמ[ 'ילדי� בסיכו�'מושג הוועדה הגדירה את ה
חיי� , התעללות,  הזנחה–נוער החיי� במצבי� המסכני� אות� במשפחת� ובסביבת� 

 אשר כתוצאה מה� נפגעת רווחת� � נורמטיביות קהילה מסכנת או ניתוק ממסגרותב
במשפחה ולממש את הפוטנציאל , בחברה,  להשתלב בלימודי�וה� אינ� מסוגלי�

ההגדרה מתבססת על הזכויות הבסיסיות החייבות להיות מוקנות . שלה�האישי 
   .לאומית לזכויות הילד שמדינת ישראל חתמה עליה�לילדי� על פי האמנה הבי�

רת לקובעי המדיניות להתייחס לילדי� ובני נוער בסיכו� אשר אינ�  מאפשהגדרהה
, השתייכות למשפחה, קיו� פיזי: יכולי� לממש את זכויותיה� בתחומי� האלה

ביטחו� ורווחה , קידו� ומימוש עצמי, העשרה, רכישת מיומנויות בסיסיות, לימודי�
   .הגנה מפני התעללות והזנחה, השתלבות בחברה ובקהילה, רגשית
, הצהרה ברורה של ממשלת ישראל על מחויבותה כלפי אוכלוסיית המצוקה דרושה

מגובה במשאבי� הדרושי� ליצירת מעני� אפקטיביי� ותכניות שירות שתהיה 
מוסדות הפורמליי� צריכה לחול על ה והחברה בישראל המחויבות הממשל. מתקדמות

 מתו� הגדרה העסקיי�הממשלתיי� ו, המוסדיי� והוולונטריי�, והבלתי פורמליי�
בלי מחויבות . ברורה של האחריות של כל אחד מהמגזרי� להשגת יעדי הדוח הזה

ולא תהיה כל אפשרות ,  בעיותיה יחריפו,כזאת תל� ותגדל אוכלוסיית הילדי� בסיכו�
המשאבי�  משמעות המחויבות היא הבטחת . הזהשל התמודדות אפקטיבית ע� המצב

 רצ� שיבטיחו את כלי� ושיטות מתאימות � ות פעולההדרושי� להפעלת מגוו� תכני
  .  הטיפול בילדי�

  
הוועדה בחרה לעג� בהסדרי� את מחויבות המדינה והרשויות המקומיות למימוש 

ולא לעג� בחקיקה את זכאותו האישית של , זכויותיה� של ילדי� במצבי סיכו� ומצוקה
גו� בחקיקה של זכאות אישית שכ� עי, בחירה זו לוותה בלבטי�. כל ילד לסל שירותי�

בחירה עולה ה. להבטחת זכויות הפרט במדינות רווחהלשירותי� היא כלי רב עצמה 
גמישות בקביעת יעדי� וסדרי עדיפות בהתא� : בקנה אחד ע� עקרונות הוועדה

הילדי� והוריה� שיתו� ;  תחומי החיי�כל ומת� מעני� בלמצבי� החברתיי� המשתני�
של אחריות משותפת ;  מניעת התפתחות� של מצבי סיכו�;בתכנו� דרכי הפעולה

  .סמכות ושיקול דעת לרשויות המקומיות; ברמה הלאומית וברמה המקומיתהרשויות 
  

 ,ילדי� רבי� מטופלי� כיו� באופ� בלתי סדיר בכמה מסגרותהמצב כיו� הוא ש
בי� ר. זו לאחרתההיסטוריה הטיפולית שלה� איננה מועברת בצורה סדירה ממסגרת ו

.  שיתו� פעולהי ובל� תיאו� ביניהי מוסדות טיפוליי� בלמקבלי� שירותי� מכמה
ניהולית וטיפולית אשר תבטיח את רציפות , ארגונית,  מערכת מבניתאפוא דרושה

 מערכת מתקדמת של דרושה. תית� שירותי� מתקדמי� ותמנע בזבוז משאבי�, טיפולה
 ובהקצאתדרי העדיפות בטיפול ס ו המדיניותוידע שתסייע בקביעתמידע  ניהול

העיצוב ,  תאפשר שליטה טובה בתהליכי התכנו�זומערכת .  התכניות לביצועהמשאבי�
,  השירותי�שלפיקוח ובקרת איכות ,  ניטורתהיה ממונה עלוכ� , והפעלת השירותי�
 סטנדרטי� של איכות בהקצאת המשאבי� לקבועהיא תאפשר . זמינות� ונגישות�
 איכות� והתאמת� לצרכי� המשתני� של הדגשתותי� מתו� ובפיקוח על השיר

תרבותיות בחברה �את כל אלה צרי� להתאי� למציאות של רב. נוערהילדי� ובני ה
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. קבוצות אתניות בעלות צרכי� שוני� ומגווני�שבה יש מגוו� של , הישראלית
 מערכות מידע מתקדמות יאפשרו אבחו� אפקטיבי יותר של הצרכי� הדיפרנציאליי�

של קבוצות המיעוט ויציידו את קובעי המדיניות בכלי החלטה מתקדמי� שיאפשרו 
לה� הקצאת משאבי� רציונלית והפניית� לאוכלוסיות מיעוט הסובלות מקיפוח 

לצד . מתמש� המשפיע על עמדותיה� השליליות כלפי הממשלה והחברה בישראל
מצוקה , סיכו�פיתוח המעני� האוניברסליי� להתמודדות אפקטיבית ע� מצבי 

. יהיה צור� בפיתוח שירותי� ותכניות התערבות רגישות ומותאמות תרבות, ומשבר
מיעוט ע� רגישות  אלה יגבירו את הסיכוי למציאת פתרונות הולמי� לאוכלוסיות

         .תרבותית וצרכי� ייחודיי�
  

וג� בהתאמת אוניברסליות ג� בח זה מאופיינת "מערכת השירותי� המוצעת בדו
 מטרתה למצוא את האיזו� הנכו� בי� קבוצות .ני� לקבוצות יעד מיוחדותמע

האוכלוסייה הזקוקות לשירותי� מתקדמי� ולהבטיח את רווחת� האישית 
מכא� עולה הצור� . ומיצוב� בחברה הישראלית כאזרחי� שווי� לכל דבר ועניי�

ות פעיל. מצבי משברבבפיתוח טכנולוגיות שירות ותכניות פעולה מתקדמות 
הממשלתיי� והלא , מתואמת ומשולבת בי� הארגוני� הממסדיי� והחו� ממסדיי�

 תבטיח שייעשו המאמצי� הדרושי� לשיפור איכות חייה� של ילדי� � ממשלתיי� 
  .בישראלובני נוער 

  
מראה שלא מעט ניסיו� העבר ביישו� המלצותיה� של ועדות ממלכתיות וציבוריות 

לאמ� את המלצות הדוח  לממשלת ישראל ת קוראהוועדה. על הניירנותרו המלצות 
  . הלכה למעשהכמקשה אחת  המוגש לה בזה וליישמ�
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1 .˙ÁÂ„‰ ˙ÈˆÓ  

מע�  ל2010�2006  תכנית פעולה אסטרטגית לשני�המוגש לממשלת ישראל הוא זה דוח
את  אפשר ככל ה לצמצ�מגמתו. שיפור רווחת� של ילדי� ובני נוער בסיכו� ובמצוקה

למעגל את הילדי� ובני הנוער להחזיר בדרכי� המוצעות בו  ו,� והמצוקההסיכוהיק� 
  .החיי� הנורמלי והנורמטיבי

  

1.1 Ú˜¯ È�Â˙� 

  
 ¯ÙÒÓÏ‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ‰  

 .ת ישראלי מכלל אוכלוסי34%שה� ,  ילדי�2,254,000� היו בישראל כ2005בשנת  •

 . יהודי�73%,  מהילדי� בישראל ה� ערבי�27% •

2%� וברית המועצות לשעבר יוצאי 9%: ה� עולי� מהילדי� בישראל 11% • 
  .יוצאי אתיופיה

מספר הילדי�  . במספר הילדי� היהודי�67%ל של  חל גידו2003�1970 �שניב •
מספר הילדי�  ו88%�בגדל הנוצרי� מספר הילדי� , 171%�המוסלמי� גדל ב

137%� בגדל הדרוזי�  .  

 נתוני� במצבי �ילדי�  330,000 �  מכלל אוכלוסיית הילדי� 15%�כש מעריכי� •
חשופי� לאלימות , מהתפתחות בלתי תקינה, סובלי� מהזנחה: ומצוקהסיכו� 

  . חיי� בבתי� ע� פעילות עבריינית או אלימות פיזית בי� ההורי�, ולהתעללות
  
‰ ·ˆÓ‰ÌÈÈÁ È‡�˙Â ÈÏÎÏÎ   

שיעור . ) מהילדי�33.2% (בישראל מתחת לקו העונישלישי  חי כל ילד 2005בשנת 
�  גבוה משיעור� בארצות–י� העניי� בישראל הוא מ� הגבוהי� במדינות המערב הילד

  . עור� במקסיקויהברית ונמו� מעט מש
) 43%( בקרב עולי� ;)57%( יהודי � מגזר הלאבשיעור העניי� גבוה במיוחד בקרב ילדי� 

תחולת העוני של ילדי� במשפחות חרדיות ). 30.3%(בקרב יהודי� ותיקי� מ הוא גבוה
   .חרדיות� משל ילדי� במשפחות יהודיות לאההגבו

בקרב העולי� מגיע . שאי� בה� מועסקי�במשפחות הילדי� היהודי� חיי�   מכלל14%
23%� ובקרב הערבי� ל17%� לשיעור�. 

�  שיעור הילדי� העולי� החיי� במשפחות שכל הכנסת� מקצבת הבטחת הכנסה 21.4%. 

 

‰ÁÙ˘ÓÏ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰Â ˙È˙ÁÙ˘Ó ‰·È·Ò  

הוא  בקרב ילדי� עולי� השיעור. הורית�ילדי ישראל חיי� במשפחה חד מ8.5% ♦
 .3%במגזר הערבי , 16%

, נפוצות יותר בקרב יהודי� חרדי�ה,  מהילדי� באי� ממשפחות גדולות35% ♦
 .ערבי� ועולי� מאתיופיה

 . ה� אלימות פיזית בי� ההורי�ב קיימתשחיי� בבתי� ) 6%( ילדי� 135,000 ♦

 .סובלי� מהזנחה)  מכלל הילדי� בישראל6.5% ( ילדי�144,000לפחות  ♦

לאלימות בבית או חשופי� ) 1%( 22,500;  להתעללותחשופי�) 2.2%( ילדי� 49,000  ♦
 . פעילות עברייניתקיימתחיי� בבתי� שבה� 
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�מנה  במשפחות א�1500 בפנימיות ו9000 �לבית  הושמו מחו� וילדי� אלמקצת  ♦ 
 ילדי� בגיל 12,000. ה� את הטיפול הראויכיוו� שמשפחותיה� לא יכלו להעניק ל

בסיסיי� שאינ� ה� הרכיו שיוכלו לקבל מעני� לצכדיהר� הושמו במעונות יו� 
 .משפחותיה�ב לה�ניתני� 

  

˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓÂ ‰„ÈÓÏ  
 אינ� מבקרי� 17�14י נ מבני הנוער היהודי� ב�2% מבני הנוער הערבי� ו�11%כ ♦

 מהערבי� אינ� �25�20%יהודי� ו מה13�7%. בבתי הספר שבפיקוח משרד החינו�
 ילדי� עולי� נושרי� . שנות לימוד12 ואינ� משלימי� 17לומדי� בבית הספר בגיל 
 .פי שניי� מילדי� ותיקי�

 .אינ� לומדי� ואינ� עובדי� �  'מנותקי�'שרו מוגדרי� כמחצית בני הנוער שנ ♦

עידות על נהגויות המ מפגיני� שלוש או יותר מההת16�12 מהתלמידי� בני �11%כ ♦
בידוד , תחושת ניכור מבית הספר, הישגי� נמוכי�, היעדרויות רבות(נשירה סמויה 

הפגינו שתיי� תלמידי� מה �30%כ). אלימות, בעיות התנהגות והסתגלות, חברתי
  . או יותרומהתנהגויות אל

 במגזר 49%, 17% �ב בשפה בכיתה ה במגזר היהודי "שיעור הנכשלי� במבחני המיצ ♦

� ) נבחני�המשוקלל לפי מספר (שיעור הנכשלי� הכללי . יהודי�הלא 27%. 

�ד במגזר היהודי "ב בשפה בכיתה ח בתשס"שיעור הנכשלי� במבחני המיצ ♦ 27% ,
� ) נבחני�המשוקלל לפי מספר (שיעור הנכשלי� הכללי . יהודי� במגזר הלא37% 30%. 

 

˙ÂÓÈÏ‡· ˙Â·¯ÂÚÓ‰ Û˜È‰ ,˙Â¯Á‡ ˙Â�ÎÒÓ ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰Â ˙Â�ÈÈ¯·Ú  

Ï‡¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÂÓÈ 

אחרי� פי לכאמרו שה� עצמ� התנהגו בבריונות מהתלמידי�  10%�כ •
 . בשנת הלימודי� או פעמיי�יותר מפע�

ותלמידי� יש אלימות קשה ,  במגזר הבדואי�רוב,  בתי ספרבמקצת •
 . נשק לבית הספרמביאי�

  . מהתלמידי� בבתי הספר אמרו שהיו קרבנות לבריונות15%�כ •

27.2%� בבית ספר� וכוירה אלימהו אעלמדווחי�   מהתלמידי�47.6% • 
 .טחו� בבית הספריחשי� חוסר במהתלמידי� 

  
˙Â�ÈÈ¯·Ú ,˙Â¯Á‡ ˙Â�ÎÒÓ ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰Â ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘  

והוא ,  בהיק� השימוש בסמי� בקרב ילדי� ובני נוערניכרחל גידול  •
  .ערבי� ובדווי�,  עולי�בולט במיוחד בקרב

 בני נוער 22,216 ;פליליי� לבני נוער תיקי� 9,046 נפתחו 2003בשנת  •
התיקי� הפליליי� של בני נוער  מ43%�כ .לשירות המבח� לנוערהופנו 
 מהתיקי� הפליליי� 26%.  נפתחו לבני נוער לא יהודי�2003בשנת 

  . נפתחו לקטיני� עולי�

  . בני נוער1000� שהו במסגרות של רשות חסות הנוער כ2004בשנת  •
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˙Â¯‚ÒÓ‰ ÏÂÙÈË 

400,000� כבמשרד הרווחה רותי� חברתיי� י היו מוכרי� למחלקות לש2005 רנובמבב 
 במסגרות שוהי� מה� 80,000�כ.  במשפחות מטופלות18יל גילדי� ובני נוער מתחת 

מסגרת חוסר , יחסי� ע� ההורי�של קושי ב בעיות מזהי� 180,000�כאצל  ;הרווחה
 אי� 220,000� כעוד ב� של  על מצ; של נערות ועודמצוקה, אלימות, היה קבועישה

  .מידע אמי�

  
ÌÈÏÂÚ È„ÏÈ   

 .33% רכושחלק� בעברות , 37%  הואבעברות סמי�של קטיני� עולי� חלק� 

 מכלל 36%�שיעור הילדי� העולי� בטיפול פקידי סעד לחוק הנוער הוא כ •
 .הילדי� בטיפול פקידי סעד

 מכלל 22%שיעור הילדי� העולי� שהושמו בפנימיות לילדי� בסיכו� הוא  •
  . יוצאי אתיופיה3.6%�יוצאי ברית המועצות לשעבר ומה�  16%�כ, הילדי�

  

1.2 ·Èˆ˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈ  

  

� מיליארד  3.6 הייתה 2004ההוצאה הממשלתית הכוללת על פי תכנו� לשנת  •� 
ה זו ה הממוצעת לילד בסיכו� בשנההוצא.  מתקציב המדינה לאותה שנה1.5%

�10,942תה יהי . 

 12�6 מופני� לבני 30% ,17�14 בנימופני� ל מההוצאה על ילדי� בסיכו� 56% •
 . 5�0 לבני 14%�ו

 ההוצאה זו גבוה.  �23,493 היא 17�14 בקבוצת בנילנער ההוצאה הממוצעת  •
� 12�6 בקבוצת בני לילדכמעט פי ארבעה מההוצאה  6,434 �  בקבוצת בני או 

5�0 � 6,751� . 

 כמחצית . לתכניות מניעה12% ,� מיועדי� לתכניות טיפול מהתקציבי88%  •
יות כנלכ� ההקצאה לת. קצבת מזונותמתקציבי המניעה מופני� לתשלו� 

 מהתקציב המיועד לילדי� 6% היא רקאחרי� המכוונות למניעת מצבי סיכו� 
 .בסיכו�

 53%, ביתיי��  מהתקציבי� לילדי� בסיכו� מופני� לשירותי� חו�31% •
ביתיות �אפשר לספק ה� במסגרות חו� לשירותי� ש16%�הילה ולשירותי� בק
 סנגוריה ,קצבאות, כגו� התקציב המיועד לקר� לילדי� בסיכו�(ה� בקהילה 

 ). ציבורית

ניתני� ) מסגרות אשפוז, משפחות אמנה, פנימיות(ביתיי� �השירותי� החו� •
לעומת ,  �33,809 :� לילד לשנה גבוההעלותולכ� ,  מהילדי� בסיכו�10%�לכ

8,352 �  .ביתיות� מסגרות חו�לשנה לילדי� בסיכו� שאינ� ב 

ה זו משקפת יעלי. 10%� ב2003�2000 בשני� גדלתקציב המדינה לילדי� בסיכו�  •
רוב  וירידה מתונה ב2003�2000שני� רוב המשרדי� בגידול הדרגתי בתקציבי 

 במספר הילדי� 37% של  גידולחלאות� שני� ב. 2004התקציבי� בשנת 
 .   במספר הילדי� העניי�36%של גידול רווחה והרותי יהמוכרי� לש
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1.3 ·· ˙ÂÈÚ‰ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ 

  

ÂÁÓ˙Â·È ,˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„ÒÂ ˙ÂÈ�È„Ó  

 על כלמוסכמת השל ילדי� ובני נוער בסיכו� ובמצוקה אחידה  הגדרה אי� •
, ה זויספקת השירותי� לאוכלוסיההרשויות הממשלתיות המופקדות על 

 .סדרי עדיפויותלקביעת ת מדיניות וי בסיס להתווימששתוכל לש

אי� הסכמה על יעדי� לאומיי� להתמודדות ע� מצבי סיכו� בקרב ילדי�  •
ת משותפי� לכלל סיס לקביעת מדיניות וסדרי עדיפוהיכולי� לשמש ב

 .הגורמי� האמוני� על הטיפול בילדי� ובני נוער בסיכו�

ילדי� למע� ש יעדי� לאומיי� האחריות למימוחלוקת אי� הגדרה ברורה של  •
 . רשויות המקומיותבי� המשרדי הממשלה ובי� הממשלה לבסיכו� ב

 . מערכת מתאימה המופקדת על ראייה אינטגרטיבית של מכלול השירותי�אי� •
 . לה��רות במשרדי הממשלה ומחויאו� בי� יחידות השי תניכר חוסר

צי� המשאבי� על פיה� מוקשברורי� ושיטתיי� משותפי�  עקרונות אי� •
לכ� לא תמיד מוקצי� . במשרדי� ובאגפיה�המיועדי� לילדי� בסיכו� 

 ית הילדי�יאוכלוסהיק� מיוחדי� הקשורי� במאפייני� המשאבי� על בסיס 
 .  חיי�ילדי�בה� הששובי� יאקונומי של הי� מצב הסוציווב

 אינה משקפת מדיניות ברורה או סדרי עדיפויות כיו�הקצאת המשאבי�  •
;  המשאבי� מוקצי� לבני נוער ולא לילדי� צעירי� יותררוב: מוסכמי�

 .ביתי על חשבו� שירותי� מבוססי קהילה�משאבי� רבי� מוקצי� לטיפול חו�
  

 ÌÈ�ÚÓ‰ Í¯ÚÓ  

חודיי� ישירותי� המיועדי� לכלל הילדי� אינ� ערוכי� לתת מענה לצרכי� י •
 . למענ�לילדי� בסיכו� ומשפחותיה� ולכ� אינ� מנוצלי� 

ילדי� בסיכו� אינו עונה על הצרכי� של חלק גדול רותי� הקיי� ל� השיהיק •
. אינ� מקבלי� שירותי� כללכמחצית הילדי� בסיכו� המוכרי� . מהילדי�

הניתוח . רכיה�ולי� שירותי� העוני� רק באופ� חלקי על צבילדי� אחרי� מק
בה� � הגידול באוכלוסיות  עיק� ההקצאה אינו גדל בד בבדהתקציבי מורה שה

 ). רווחההמשפחות בטיפול שירותי , משפחות עניות( ריכוז של ילדי� בסיכו� יש

מצוקותיה� מעני� הולמי� ואפקטיביי� להתמודדות ע� של  זמינותנמוכה ה  •
שפותחו בשני� האחרונות חדשניי� שירותי� . של ילדי� בסיכו� ומשפחותיה�

ת לתמיכה בהורי� כגו� תכניו, בתחומי� מסוימי�. מקומותמעט קיימי� רק ב
 . לא פותחו מעני� אפקטיביי� והולמי�,כניות מניעהות

ת ובהעדר ראייה כוללניהשירות הנית� לילדי� ומשפחותיה� מאופיי� בהעדר  •
 . רציפות

התאמת השירותי� לצרכי� מקומיי� את הקצאת המשאבי� ריכוזית ומקשה  •
 של הרשויות לגדוהמספר ה. חודיותיולדפוסי השימוש של קבוצות אוכלוסייה י

 רותי�יייעול הש ואת איגו�  משאבי�את המקומיות הקטנות בישראל מקשה 
 . כפילויותואינו מונע
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˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈ˙˘˙ ,ÔÂ�Î˙ ,Ú„ÈÂ ‰¯˜· Ú„ÈÓ 

  .הכשרהתי� המיועדי� לכלל הילדי� חסרי� ידע ולאנשי המקצוע בשירו •

, ערבי� :הירכיה� של קבוצות אוכלוסיו רגישות מקצועית מספקת לצחסרה •
 . חרדי�,  עולי�,בדואי�

 תהליכי� שיטתיי� של תכנו� ברמה הלאומית והמקומית המכווני� להשגת אי� •
 .ילדי� ובני נוער בסיכו�לקידו� היעדי� שהוצבו 

 מערכות ניהול ידע מתקדמות המותאמות לצרכי� ההולכי� וגדלי� של אי� •
 ותבלי ההחלט מידע נגיש למק� של מאגריואי�ילדי� ובני נוער בסיכו� 

 יש קושי בקביעת סדרי לפיכ�. המאפשרי� תהלי� רציונלי של קבלת החלטות
 .עדיפות בטיפול ובמניעה וכ� בהקצאה אופטימלית של תקציב המדינה

התאמה בי� דפוסי� ומנגנוני� של פיקוח ובקרה לבי� הצרכי� ה�הולכת וגדלה אי •
גוני� לא רותי� לאריהמשתני� כתוצאה מהעברת האחריות לאספקת הש

 .ממשלתיי�

 מוסדות מחקר לבחינת התופעות הייחודיות המאפיינות את יש רק מעט •
 .ית הילדי� בסיכו�יאוכלוס
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 1.4 ¯Èˆ˜˙ ‰‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ  
  

 הגדרה חדשה ומוסכמת לילדי� ובני נוער בסיכו� ובמצוקה המתבססת לאמ� .1
  .לאומית לזכויות הילד��על האמנה הבי

רבי� יותר  שיופנו משאבי� באופ�אבי� משה לשנות את היחס בהקצאת .2
 . מתו� שימת דגש על הגיל הר�לתכניות מניעה

ביתיי� לבי� פתרונות �לשנות את יחס הקצאת המשאבי� בי� פתרונות חו� .3
 התשתיות ואת 'ע� הפני� לקהילה' המגמה של לחזק אתקהילתיי� ובכ� 

 .הקהילתיות ברשויות המקומיות בישראל

 של ילדי� ובני נוער במצבי חודיות לחיזוק משפחות תכניות יילפתח ולייש� .4
 . שיוכלו לדאוג בעצמ� לרווחת ילדיה�דיע לה� כ ולסיי הקסיכו� ומצו

 ילדי העולי� וילדי�, ילדי� ערבי� ובדואי�:  באוכלוסיות מיוחדותלהתמקד .5
 .חרדי�

בי�  בי� הממשלה ל וחלוקת תפקידי� הסדרי� הדדיי� מחייבי�לקבוע .6
 אספקת השירותי�, ות בדבר היק� הקצאת המשאבי�רשויות המקומיה

 מעקב סדיר הסדרי� אלו יאפשרו.  שני�לשלוש עד חמשיעדי� הוהגדרת 
 .תכניות הטיפול והמניעהב הההשקעתוצאות ושיטתי אחר 

היק�  על שיהיו מבוססות להקצאת משאבי�  מוסכמות נוסחאותלקבוע .7
ישוב יגודל ה, וגרפיי�דמ�מאפייני� סוציועל , אוכלוסיית הילדי� בסיכו�

 .ומשתני� אחרי�

ניצול� היעיל באספקת ל אגדי רשויות מקומיות לאיגו� משאבי� וליצור .8
 .רותי�ישה

או� והקישור יתו� הדגשת צורכי התמידע המידע וניהול ה מערכות לפתח את .9
 .ביניה�

 ומעני� אפקטיביי� להבטחת רצ� טכנולוגיות מתקדמות,  כלי� הולמי�ליצור .10
 .משרדי��תיאו� הביהטיפול וה

 . מכו� לאומי לחקר מצב� של ילדי� ובני נוער בסיכו�להקי� .11

,  לראש הממשלהכפו� � נציבות או מועצה ציבורית � ארצי�  פורו� עללהקי� .12
 . על קביעת המדיניות הכוללת בתחו� ילדי� ובני נוער בסיכו� יופקדאשר

ברה  את מחויבות הממשלה והחיבטאו אשר להקצות משאבי� מתאימי� .13
 .בישראל לילדי� ובני נוער בסיכו�

לפתח מדד לאומי שיאפשר ניטור ומעקב תקופתי אחר מצב� של ילדי� ובני  .14
  .נוער בסיכו�
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2 .˙ÂˆÏÓ‰‰„ÚÂÂ‰   
  

מטרת ההמלצות היא להביא לידי הקטנת מספר הילדי� ובני הנוער במצבי סיכו� 
ו במקו� גבוה בסדר הוועדה קוראת לממשלת ישראל להעמיד אוכלוסייה ז. ומצוקה

בייחוד ברמת הרשויות , העדיפויות הלאומי ולהקצות משאבי כוח אד� ותקציבי�
  .המקומיות

330,000�הוועדה קוראת לממשלת ישראל להפנות את מרב תשומת הלב לטיפול ב 
ילדי� ובני נוער בסיכו� ובמצוקה כדי שיוכלו להשתלב במערכות הנורמטיביות של 

שקעה מתאימה יהיה אפשר למנוע את הידרדרות� לשולי רק בה. החברה והמדינה
  . החברה הישראלית

  

)1( ‰˜ÂˆÓ·Â ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈ ˙¯„‚‰  
ילדי� ובני נוער בסיכו� ובמצוקה חיי� במצבי� המסכני� אות� במשפחת� 

� "ת האווכתוצאה מכ� נפגעה יכולת� לממש את זכויותיה� על פי אמנ, ובסביבת�
; השתייכות למשפחה; בריאות והתפתחות, קיו� פיזי : האלהבתחומי� לזכויות הילד

השתייכות חברתית והשתתפות ; רווחה ובריאות רגשית; למידה ורכישת מיומנויות
 8.8ס "תעראו [ .הגנה מפני אחרי� ומפני התנהגויות מסכנות שלה� עצמ� ;חברתית

 ]משרד הרווחה, )1997(

  
)2( ÏÂÙÈËÂ ‰ÚÈ�Ó ˙ÂÈ�Î˙ 

תכניות טיפול בי� צאת המשאבי� בי� תכניות מניעה להיחס בהקיש לשנות את 
  הילדי� בסיכו�אוכלוסייתיה של תכניות מניעה מתקדמות לתו� עיצוב ובנימ

 .שיאפשרו מעקב והערכה

  . ת משאבי� לפיתוח תכניות מניעה וטיפול בגיל הר�י עדיפות להפניתינת�
  

)3( ‰ÁÙ˘Ó· ˙Â„˜Ó˙‰ 

 חינוכו ועיצוב התנהגותו ,מתו� ראיית חשיבות המשפחה בהתפתחות הילד
הוועדה . הוועדה ממליצה שכל תכניות המניעה והטיפול יתמקדו במשפחה כולה

חיזוק וסיוע למשפחות כדי שיוכלו לדאוג בעצמ� ממליצה על פיתוח תכניות 
עובדי� סוציאליי� , פסיכולוגי�( עובדי� מקצועיי� תעזר בוזאת, לרווחת ילדיה�

ועדה סבורה שאי� לשחרר את המשפחה הו). ומטפלי� מקצועיי� אחרי�
מוסדות המדינה . מהאחריות לחינו� הילדי� ולמניעת הידרדרות� למצבי סיכו�

ע�   שפחות לא הצליחו להתמודד בהצלחהיתערבו רק באות� מקרי� שהמ
  . עליה�התפקידי� המוטלי�

  

 מסגרות קהילתיות )4(

ויצירת " ע� הפני� לקהילה"מיסוד �הוועדה ממליצה על חיזוק מגמת אל
הזדמנויות למעבר הדרגתי של ילדי� ובני נוער ממוסדות פנימיתיי� אל מסגרות 

מומל� להפנות משאבי� רבי� . קהילתיות המאפשרות את השתלבות� בחברה
. ורכי הילדי� ובני הנועריותר לפיתוח מסגרות קהילתיות מצליחות ולהתאמת� לצ
ארגוני� ימיתיי� וע� ההמעבר יהיה הדרגתי ובשיתו� פעולה ע� המוסדות הפנ

  .קהילהוהמוסדות הפועלי� ב
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)5(  ˙ÂÈ�Î˙˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈËÂ ‰ÚÈ�Ó 

אוכלוסיות ניעה וטיפול בהמאמצי� בפיתוח תכניות מהוועדה ממליצה למקד את 
� בני נוער הומו;המגזר החרדי , חדשי�עולי�, המגזר הערבי והבדואי :מיוחדות

  .י�ילסב

כדי  להתגבר רותי� ישויינתנו  הפערי� הקיימי� מצמויצובמגזר הערבי והבדואי  •
 . אוכלוסייהעל מצוקות ה

 צרי�) מדינות אחרותמאתיופיה ומ, מברית המועצות לשעבר(בקרב העולי�  •
יש לגייס . של אלימות פיזית ומילוליתבלתי נורמטיביות להתגבר על תופעות 

 .קבוצות העולי�של ידע המתאי� לתרבות ולערכי� בעלי  אנשי מקצוע ולהכשיר

יש לגייס ולהכשיר  . למגזר זהייחודיי�הלצרכי� מעני� יש לתת  במגזר החרדי •
 .הטמעת� ומעקב אחר יישומ�, הפצת�,  התכניותאנשי מקצוע לש� פיתוח

בכלל זה , לסביי�� יש לפתח מעני� ייחודיי� לאוכלוסיית בני הנוער ההומו •
 . העלאת המודעות לצורכיה� המיוחדי�

 

)6( Ù˙‰ ˙˜ÂÏÁÌÈ„È˜ 

השלטו� בי� רשויות  ומשרדי הממשלהעבודה בי�  התפקידי� וחלוקתיוגדרו ה
 . וולונטריי� ופרטיי� למטרות רווח� ממשלתיי� � והארגוני� הלאהמקומי

תכניות מניעה של פיתוח המדיניות  על קביעת ופקדי�יהיו מ משרדי הממשלה
י� הכמותיי� קביעת הסטנדרט; שנתיי��היק� המשאבי� והיעדי� הרב ;וטיפול

 . בקרהפיקוח ו, מימו�,  תכניות השירותהכנת ;רותי�יוהאיכותיי� של הש

 מדיניותיהיו ממונות על אספקת השירותי� לפי רשויות השלטו� המקומי 
תכניות הרשויות המקומיות יגישו . התכניות והסטנדרטי� שיקבעו, הממשלה

ני� ומדדי� כמותיי� קריטריו, דגש על סטנדרטי� של כמות ואיכותהשמות טיפול 
 ה� יהיו ממונות על .ביצועהפיקוח ובקרה אחר , ואיכותיי� המאפשרי� מעקב

ההתקשרות ע� הארגוני� הוולונטריי� ועל הארגוני� הפרטיי� המספקי� 
 יישמר היחס הקיי� בחלוקת המשאבי� .שירותי� לילדי� ובני נוער במצוקה

בי� והרשויות המקומיות  מהתקצי75%�שלפיו הממשלה ממונה על הקצאה של כ
25%�כ על.  

 

)7( ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰Ï ˙Â‡ÁÒÂ� 

המשאבי� הממלכתיי� לילדי� ולנוער בסיכו� ובמצוקה יוקצו באמצעות הרשויות 
ה בתיאו� ע� הפורו� המקומיות על פי נוסחאות הקצאה שיעבדו משרדי הממשל

  . רשות המקומיתהמופקד על יישו� המדיניות ב
 : נוסחאות ההקצאה יתבססו על

, רמת השכלה של הא�, רמת הכנסה ממוצעת: דמוגרפיי�� מאפייני� סוציו •
שיעור , שיעור האבטלה ביישוב, שיעור הילדי� בסיכו� מכלל הילדי� ביישוב

 .העולי� ועוד

גודל היישוב ויכולתו לפתח תכניות ולספק שירותי� מתקדמי� ומותאמי�  •
 .לצרכי� של ילדי� בסיכו�
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)8( ˙ÂÈÂ˘¯ È„‚‡ 

לספק שירותי�  ורשויות השלטו� המקומי למלא את תפקיד� כראויכדי לאפשר ל
נגישי� וזמיני� ה� במקומות עתירי שירותי� ה� ביישובי� מרוחקי� הסובלי� 

 לבריאות, לחינו�, לרווחה:  מומל� ליצור אגדי רשויות�מהיעדר שירותי� 
� יתרו לה�יהיה ו, תי� לילדי�שירוה יהיו מופקדי� על הגשת גדי� אלו א.ולקליטה

  .של גודל בהקצאת המשאבי� ובאספקת השירותי�

 

)9( ˙ÂÓ„˜˙Ó ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎËÂ Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ 

רותי� מומל� להשקיע בפיתוח ובהרחבה של ימסודר של השו לש� ניהול יעיל
 יאפשרו כאלהמערכות . ניהוללפיקוח ול,  לניהול ידעמערכותה ומערכות המידע

של יותר רציונלי תהלי� וכ� , למידה מהצלחות, בחינה שיטתית של השירותי�
  . ומעקב אחר יישומ�קבלת החלטות

  

)10( ÏÂÙÈË‰ Ûˆ¯ 

כדי להתגבר על קשיי� ונקודות תורפה ברצ� הטיפולי מומל� על הטמעת אמצעי� 
 לילדי� ובני נוער רצ� הטיפולהבטחת את וטכנולוגיות מתקדמות שיאפשרו 

      .בי� מוסדות וארגוני�במעבר 

 

)11( ‰¯˜·Â ÌÂ‡È˙ 

הרשויות המקומיות וארגוני� , בי� הממשלהאמת ותעילות גמישה ומיש לאפשר פ
 פיקוח להפעילובה בעת , ממשלתיי� באספקת השירותי� לילדי� בסיכו��לא

 לפי סטנדרטי� ברורי� ומדיניות רישוי  השירותי� המסופקי�ובקרת איכות על
יות ועדות תאו� ממלכת, תפקידי הבקרה יהיו בידי גופי ממשל מרכזיי�. ופיקוח

  .והגופי� המקצי� את המשאבי�

 

)12( ÈÓÂ‡Ï ¯˜ÁÓ ÔÂÎÓ 

הוועדה  ,חשיבות צבירת ידע שיטתי בתחו� המניעה והטיפולמתו� הכרה ב
הקמת  ועל ידי פיתוח מרכזי משאבי� והיישומי לחזק את המחקר הבסיסי ממליצה

  .מכו� לאומי לחקר מצב� של ילדי� ובני נוער בסיכו�

 

)13(    ‰¯·Á‰ ˙Â·ÈÂÁÓ  
ולהבאת� ילדי� ובני נוער סיכו� של הקטנת מספר� בישראל מחויבת לעשות ל החברה

   .תיכול רווחה ומימוש לידי
  

)14(    ·¯ ÌÈ„ÚÈ-ÌÈÈ˙�˘  

� יעדי� רבמשרדי המופקד על קביעת המדיניות הכוללת יקבע �העלהלאומי הפורו� 
   .מחויבות החברהלהשגת מדידי� שנתיי� 

  
)15(    ÌÈ�ÚÓ Ô˙ÓÚÈ�ÓÂ ‰  

ומניעת קשי�  למצבי סיכו� י�מענמת�  ישלבו למימוש מחויבות החברה היעדי�
 מספר הילדי� להקטנת, � מצבי סיכו� קיצוניי�ולצמציש לעשות  .מצבי� כאלה
חומרת מצבי הסיכו� בקרב ילדי� להפחתת , היק� הסיכו�להקטנת  ובמצבי� אלו
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ווצרות מצבי י הלמניעת .יותרבגדול הוא ה בכל תחו� �וחומרתאצל�   הבעיותשמספר
תינת� עדיפות .  של הממשלה והרשויות המקומיות מס� ההשקעה20%� כ יושקעוסיכו�

החיי� ילדי� , ילדי� ע� מוגבלויות וליקויי למידה, ערבי�, עולי�, עניותאוכלוסיות ל
נת� י ת.שקבעה הוועדהנוסחת ההקצאה וזאת על פי , עודבמשפחות במצבי משבר ו

ינקטו פעולות י .במצב�החמרה לש� מניעת משפחותיה� לילדי� צעירי� ולעדיפות 
 בניית רשתות ;בניית רשתות תמיכה להורי�: ובה�המכוונות לחיזוק משפחות וקהילות 

ות שיאפשרו נגישות  הקמת תשתי;אנשי מקצוע וילדי�, תמיכה משותפות להורי�
דרי� נקטו פעולות ויגובשו הסיימתו� דגש על קהילות בסיכו�  .לפעולות העשרה

, רותי פנאייש, שירותי בריאות,  בתי ספר�  רותי� בקהילהישהק וזיהמכווני� לח
תינת� עדיפות לחיזוק אחריות המשפחה ויכולתה לממש את  .דומהתנועות נוער וכ

  . לילדי�אחריותה
  
 )16(    Â ˙Â�Â¯˜Ú‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„  

עקרונות תבסס על המה  יופעל מער� דרכי פעולה מקומייישוברשות מקומית או בכל 
פעולה  ;מניעת היווצרות� של מצבי סיכו� ;�הכישורילוהילדי�  לגילהתאמה  :האלה

 החיי� של בזירות הפעול ;)בתי ספר, שכונות(  המשפחה והסביבה,בקרב הילדי�
לבי� הילדי� בי� שותפות  ;אליה�ויצירת נגישות הקהילה  ובית הספר, הבית: הילדי�
  .ההורי�

  
)17(    ‰˙ÂÈ¯Á‡   

 והרשויות המקומיות והממשלה, ילדי�האחראי� למימוש זכויותיה� של � ההורי
  .   לה� בכ�חייבות לסייע

ע�  בשיתו� ועדכונה מעת לעתכוללת פעולה גיבוש מסגרת  :הממשלהאחריות 
ודרכי קביעת היק� המשאבי� ; � והורי�ילדי, נציגי ציבור, הרשויות המקומיות

ת הרשויות בקרה על פעולפיקוח ו ;בשיתו� ע� הרשויות המקומיותהקצאת� 
 .המקומיות

  סדר עדיפות מקומיותקצוב� לפי ספקת השירותי�ה:  הרשויות המקומיותאחריות
 .המעני� וההתערבות, הפעולותית תכנולפי 

 

)18(     ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰  

. שלה� לתחומי האחריות בהתא�לרשויות המקומיות משרדי הממשלה יקצו משאבי� 
 הצור� יאוגמו לפי.  הסדרי� מחייבי�לפייקצו את המשאבי�  הרשויות המקומיות

על , היק� אוכלוסיית הילדי� אות ההקצאה יתבססו עלנוסח .משרדי� משאבי
תשתיות ביישובי� קטני� יפותחו . י�יישובהגודל  ועל דמוגרפיי�� מאפייני� סוציו

ובי� ילדי� מיישל הגשת שירותי�בתותנה שירותי� הפיתוח לקצאה ההו, בסיסיות
 .  אחרי�

  
)19(    ÌÈ�ÚÓ‰ ˙˜ÙÒ‰  

 ההנחיות יכללו יעדי ביצוע.  כהנחיות לרשויות המקומיותונוסחי סדרי העדיפויות
 .ומדדי� להשגת�

ה� יידרשו . יקבלו את אישור משרדי הממשלההרשויות המקומיות התכניות שיגבשו 
משאבי�  הלהקצאתלהפעיל מסגרות  ומעקבתכנו� ו  לש� מידעמאגרלפתח ולתחזק 
 . ברמה הפרטנית
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)20(    ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ· ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÈ„„‰ ÌÈ¯„Ò‰  

 :יקבעו ויעוגנו הסדרי� מחייבי� להבטחת מימוש האחריות של המדינה ושל הרשויות
 עד  לשלוששנתיי�� יעדי� רביוגדרו והיק� ההקצאהבדבר  הסכמי� מחייבי� יגובשו
יותר גמישות שיאפשרו לרשויות העומדות ביעדי� מנגנוני תמרי� יוקמו . שני�חמש 

    .ועוד בהכשרההשקעת , תקציב משנה לשנההעברת  ,תקציבית
 

 )21 (    „ÈÁ‡ Ú„ÈÓ 

מומל� להגיע טיפולי ביניה� השירותי� ולרצ� האו� בי� ילהבטיח בסיס לתכדי 
  : סוג המידע והמנגנוני� להעברתובדברלהסכמה 

 . מטופלילד לכל שירות שימוש ב לבסיסי intake  טופסיוכ�) א(

להעביר משירות אפשר יהיה ש חלק כללי משות� לכל השירותי� בטופס יהיה
זמני בילד �בי� שירותי� או במצבי� של טיפול בו) מעברי�(לשירות בנקודות צומת 

מאפייני� אישיי� , פרטי� מזהי� של הילדיהיו בו . על ידי יותר מגור� טיפול אחד
 , מידע רלוונטי לשירותיהיהחלק השני ב .ל בעיותיו העיקריותאור שיבסיסיי� ות

 ייקבע על ידי נציגיכלל בטופס יהמידע שי . בולהשתמשורק השירות יהיה רשאי 
יהיו הגדרות ה.  במסגרת הפורו� הארצי�המטפלי� בילדי� בסיכוהשירותי� 

 . משותפות ומובנות לכל השירותי�

בטיפול וקודות צומת בי� מערכות בנ מידע דרכי� ונהלי� להעברת היוסכ� על) ב(
יחד על יחליטו נציגי השירותי� המטפלי� .  גורמי טיפולכמהזמני בילד על ידי �הבו

מי , תדירות העברת המידעעל , מיועדי� להעברת המידעהטפסי� או כלי� אחרי� 
ייקבעו  .ועודסביר למסירת המידע הזמ� הטווח על , באילו מצבי�ו למימעביר 
ידאג דרג הפיקוח בכל שירות .  אות�מחייבי�מקובלי� על כל השירותי� ונהלי� 
 .התא� לנהלי� בת המידעלהעבר

 

)22(    ÏÂÙÈË ˙È�Î˙ ˙¯„Ò‰˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰Ó¯·  ,Â˘ÈÈÌ ·˜ÚÓÂ ÏÂÙÈË Ì‡˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· 

כל ל בטיפול בילד המשתתפי�תא� בי� כל השירותי� מ בעל תפקיד ימונה •
 . מערכותשתי ל לפחות שני שירותי� מילד שמצבו מורכב ודורש התערבות ש

או מטפל המטפל העיקרי  �  אחד מאנשי המקצוע שמטפלי� בילדמתא� יהיהה •
 .תפקיד המתא� יהיה נוס על תפקידו הטיפולי. מיוחדקשר יצר אתו הילד ש

 מתא�  ימונהאו שינוי במצב הטיפול בילדבמקרה של מעבר בי� מסגרות  •
 .טיפול חדש

לסנגר : תפקידיו. כנית הטיפול ובמעקב אחריהת תיעסוק בהתוויימתא� ה •
 קבלתלדאוג שלילד ולמשפחתו תהיה כתובת מקצועית ל, על זכויות הילד

, כנית הטיפול תת בי� הגורמי� בשלבי האבחו� וקביעלתא�, השירות
לחפש ולהתריע על חסמי� ביישו� , לעקוב אחר יישו� תכנית הטיפול

 . דמות הילדלעקוב אחר התק, עמ�דרכי התמודדות 

 . ש� ביצוע תפקידויהיה פתוח למתא� ל הילד עלכל המידע  •

יהיו כפופי� אליו וישאבו , שובייקבעו על ידי הפורו� היימתאמי הטיפול י •
לזמ� ישיבות ע� הגורמי� : ממנו את סמכות� לביצוע עבודת�

משימות ולהטיל עליה� משימות אבחו� , מידעמה� לבקש , המתאימי�
תהיה אפשרות להפעיל , כלומר, חובהתהיה  למתא� ענותיהה. אחרות
אינ� אנשי השירותי� א�  מה של משאבי� כגו� הפסקת הזר,יותסנקצ

  .בקשותיונעני� ל
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 )23(  Èˆ¯‡ ÌÂ¯ÂÙ ˙Ó˜‰- ˙È¯Â·Èˆ ‰ˆÚÂÓ Â‡ ˙Â·Èˆ�  

, ורכב מאנשי מפתח של כל השירותי� המטפלי� בילדי� בסיכו�הפורו� י
 שופט עליו� או –ראשו יעמוד איש ציבור בכיר  ב.המייצגי� את כל השירותי�

איש מקצוע בעל ידע רחב והוא יהיה כפו� ישירות לראש הממשלה או לממונה 
  .מטעמו

העל �  פורו�ולשמש ו� ורצ� טיפולאי לקבוע מדיניות בתחו� של ת הפורו�מטרת
 :תפקידיו. של הפורומי� המקומיי�

סדר  לקבוע ,פי� בפורו�יעדי� ומטרות משותפות לכל השות, להגדיר חזו� •
הגורמי� כל  בהסכמת ארצית מתואמת תכניתת ולהיות אחראי להכנת עדיפו

  .השותפי�

. תוצאותללתוצרי� ו, לפעולות ייחודיותאחריות כל שירות  ללהטיל ע •
מעבר של , למשל,  שירותי�כמה להיות משותפת ליכולההאחריות לתוצרי� 

  .פעולות המוטלות על כל גור� האתאול� יש להגדיר , אחרזה לילד ממצב 

ביצוע ל עודיי� במשרדי� ובי� השירותי�יליצור תקציבי� גמישי� ותקציבי� י •
  .  ברמה המקומיתרצ� הטיפוליבטיחו את שפעולות 

המטפלי� לש� יצירה של רצ� לפקח על חובת מת� שירות מצד הגורמי�  •
  .  על פי תכנית הטיפול והמעני� שנקבעו לילדטיפול

 .למי שלא עומד בהתחייבותו סנקציות ולקבועשירותי�   בי� לתא� •

העל ע� כינונו המיידי תהיה �המשימה הראשונה והחשובה שתוטל על פורו� •
 .  מפורט ויישו� המלצות דוח זהתכנו�

מומל� להעמיד לרשותו מיד ע� תחילת עבודתו איש מקצוע בכיר במשרה 
. צועית והארגוניתתקנית במסגרת שירות המדינה אשר ירכז את העבודה המק

המקומי , איש מקצוע זה יופקד ג� על התנאי� בי� מערכות הממשל המרכזי
ראש . והגופי� הלא ממשלתיי� אשר ישתתפו בתכנו� השירותי� ובאספקת�

 .הפורו� יגיש לממשלת ישראל דוח התקדמות בכל שלושה חדשי�

 

)24 (Â¯ÂÙ ˙Ó˜‰ÈÓ ÌÌÈÈÓÂ˜Ó  
שירותי�  ,המטפלי� בילדי� בסיכו� ביישוב ישתתפו כל הגורמי� בפורו� המקומי

פעולות ה באחריותו.  באמצעות רכזידווח לראש הרשותהפורו� . וארגוני� וולונטריי�
 :שלהל�

שותפי� יעדי� ומטרות משותפות ל, חזו�להגדיר , להכי� תכנית יישובית •
 . תו� ראייה כוללנית של צורכי הילדי� ברשותולקבוע סדרי עדיפות מבפורו� 

  .הביצועלמעקב אחר ו סכמי� ומחייבי� לעבודה ברמת הפרטיר נהלי� מולהגד •

ותכנו� איגו� משאבי� בכלל זה , או� בי� השירותי�ילעודד פעילויות לת •
 . לטות והנהלי�חולפקח על יישו� הה, משות�

  . לטובת השותפותעודיי� ילהקצות תקציבי� י •
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)25 ( ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ˙ÂÈÂÙ˙Â˘ ˙¯ÈˆÈ  

הגבולות והאילוצי� של ,  דרכי העבודההכרת מתו� או� ציפיותילבצע ת •
 .השירותי�

 . אישית� שפה משותפת ואינטראקציה בי�תיצירש�  הכשרות משותפות לערו�ל •

  למשל,להגדיר דרכי תקשורת ותהליכי� לקבלת החלטות ולניהול קונפליקטי� •
 . סטנדרטי� לנוהלי עבודה משותפי�

 .  תחומית�ה בי�טי� חדשניי� ע� דגש על עבודליצור פרויק •

 לשריי� משלל ,סוציאלית במערכות נורמטיביות� להדגיש את העבודה הפסיכו •
 .קיד של עובדת סוציאלית בבית הספרתפ

  
)26 (Î¯ÚÓ˙Èˆ¯‡ Ú„ÈÓ ˙  

כת רהמע. טיפולהעדות לתכנו� ומערכת מידע ארצית לתמיכה בפעולת� של הותוק� 
 נוער בסיכו� ובמצוקה  של מידע על ילדי� ובניתהיה המערכת הראשית הארצית

  .ביתית�נמצאי� בטיפול בקהילה ובהשמה חו�ה

   .לפתח מערכות מידע ייעודיות שיתמכו בעבודת השירותי�להמשי� יש  •
מידע ברמה הלבי� מערכות מידע ברמה המקומית הר בי� מערכות לקשיש  •

 .הארצית

כספיי� הקיימי� ה� מאגרי המידע המנהליי�את לנצל את המערכות ויש  •
  .שימוש יעיל ונגיש שיאפשרוקישורי� ביניה�  רוליצו

 למשל מאגרי, לבנות כלי� ממוחשבי� שיסייעו לנתח מאגרי מידע קיימי�יש  •
לצרכי� של מניעה ושל תכנו� שירותי� ברמת , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  .  המטה ובעיקר ברשות המקומית

 שלמידע בתחו� זה וה מערכות מפתחית� של הכשראת לקד� יש  •
  . �משתמשי� בהה

נגיש ללקוחות שיהיה  �להכי� מידע הנוגע לפעילות ויחויב שירותי� מגישי •
   .ולאנשי מקצוע

על גופי� הנותני� שירותי� לילדי� ובני נגיש לציבור  מאגר מידע מרכזי יוק� •
  . נוער במצוקה

  
)27(  ÈÚÂˆ˜Ó Ú„È  

צבי סיכו� מידע והכשרה בתחו� ילדי� ובני נוער במ,  מרכז לאומי לידעיוק� •
מוסדות , המרכז יהיה בסיס לשיתו� פעולה בי� משרדי הממשלה. ומצוקה

  .מחקר וארגוני מגזר שלישי
   .למטרה זוהתקציבי� המיועדי�  ניכרת במידה יוגדלו •
  . תחו� גופי המטה במשרדי הממשלה העוסקי� ביחוזקו •
  .עולה בי� הגופי� העוסקי� בתחו� פ� שיתויחוזק •
התוצרי� למידה שיטתית והטמעת , יצירת ידע ל שיטות ואמצעי�יקודמו •

  . בקרב כל העוסקי� בתחו�

  . המבוססות על מיצוי הידע הקיי� בתחו�' דרכי פעולה מיטביות 'יוגדרו •
  .שנתימצב  דוח ויוכ�ילדי� ה  מעקב תקופתי אחר מצבייער� •
בדיקה חוזרת של דרכי  ולהערכת�ייועד ל תכניותלהפעלת התקציב  מ4% •

משאבי� לשילוב ויושקעו כלי� יוכנו ; תוצאות המושגותהפעלת� ושל ה
  .   יומיי�� הערכה ומחקר בתהליכי העבודה היו�
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כדי  .למידה והטמעה, מערכות אינטגרטיביות המשלבות יצירת ידעיופעלו  •
 השתלמויות תכניותהתקציב להפעלת  מ1.5% יוקצבו לקד� הטמעה של ידע

  .שרה המקדמות מומחיות לימודי� והכתכניות ויוכנו אנשי המקצועל
 ובקידו�ובערבית  נטיי� בעבריתוו חומרי הדרכה רלהכנתב משאבי� יושקעו •

  . של אנשי המקצוע להשתמש באינטרנטיכולת�
  
)28 (    Â ÁÂ˜ÈÙ  ˙ÂÎÈ‡ ˙¯˜·  

י� ובני נוער בסיכו� ובמצוקה איכות השירותי� הניתני� לילדללת האחריות הכול
 לקד� סטנדרטי� ,ר מנגנוני� של בקרת איכות יש ליצוכ�לפי.  על המדינהמוטלת

  :להגביר את הבקרה המקצועיתכ�  ו,מחייבי� ולאכו� אות�
תקני� ותהליכי� מחייבי� של בקרת איכות פנימית , להגדיר בתקנות תפקידי� •

  . בגופי� המשרתי� ילדי� ובני נוער במצוקה
פחותיה� לקבוע מנגנוני� שיבטיחו שקול� של ילדי� ובני נוער בסיכו� ומש •

  .איכות של השירותי�הה חלק מבקרת ייה

  .לקבוע מנגנוני תלונה של ילדי� ובני משפחותיה� •

  .חד מהשירותי�לקבוע סטנדרטי� מחייבי� לפעולת כל א •

להעמיד ו' תו תק�'לחייב כל גו� המעניק שירותי� לעמוד בסטנדרטי� של  •
  . מנגנו� הול� של בקרת איכות

קביעת ממונה על נטיי� שיהיה וושלה הרללהקי� גו� משות� של משרדי הממ •
  .בקרת איכות ורישוי כל השירותי�, קני�ת

 נתוני� שיטתי על איכות הטיפול בכל השירותי� באמצעות כלי� מאגר נותלב •
  .רות הנית�יל השש תמונה מקיפה שיתנומובני� ואחידי� 

 לבי� בקרת איכות קיד המפקח בדר� שתפריד בי� פיקוחלהגדיר מחדש את תפ •
  . קצועיתמ
  

)29(    ·¯ ‰�Ó‡-˙È˙Â·¯˙ 

 תרבותית בישראל�  להקמת פורו� ציבורי לגיבוש אמנה חברתית רבהוועדה קוראת
מוסדות המדינה וגופי� , הקהילה בפורו� יהיו מעורבי�. לנושא ילדי� ובני נוער בסיכו�

אנשי רוח ; מקצועאנשי ; החברתיותנציגי כל הקבוצות  בו ישתתפו .ממסדיי��חו�
   .משרד ראש הממשלהמ היזמה תצא .הורי� וילדי� ;ודת

  
)30(     ˘Â·È‚ ËÂÚÈÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ÌÚ ‰„Â·ÚÏ ˙ÂÈ�È„Ó  

 יעדי� ברורי� יהיו בה . בכל משרדי הממשלההעדיפות גבוהתזכה להמדיניות שתגובש 
   .לטווח ארו� מתו� התחשבות בתרבות אוכלוסיות המיעוטותוכנית פעולה 

  
)31 (    ˙ÙÒÂ‰ ‰Èˆ˜�ÂÙ ÊÂÎÈ¯Ï „¯˘Ó ÏÎ· ˙ÈÚÂˆ˜ÓÏÂÙÈË‰ ˙È˙Â·¯˙‰ ˙Â˘È‚¯·   

ינוסחו בכל המשרדי�  .המיעוט עקרונות מנחי� לעבודה ע� אוכלוסיות ייקבעו
קבוצה משתייכי� ל לקוחות מה15%� מיותר בכל שירות טיפולי שבו שלפיה�הוראות 

  .ת  הקבוצהתרבותית מובחנת יש לייעד תקני� לאיש מקצוע דובר שפ
  
)32(     Ï˘ ˘„ÁÓ ‰�ÈÁ· ÌÈ˙Â¯È˘· Ì„‡‰ ÁÂÎ È�˜˙  

מקצועי האד� ה כוח יתוגברקבוצות התרבותיות ובסיכו� ב הילדי� למספרהתקני� יותאמו 
  .בעל הכישורי� וההשכלה המתאימי� להתמודדות ע� מצבי הסיכו� בקבוצות אלו
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 )33(    Ï˘ ‰˘Ó‚‰Â ‰·Á¯‰  ÌÈ�ÚÓ‰  

 רכיו לצתת המותאמגישה מערכתי� מתומניעה וטיפול ,  מודלי� של איתוריפותחו
  . ומשפחותיה�הילדי�

  
)34(     ÔÂ�Î˙ÌÈ˙Â¯È˘‰  

אוגרפי או אזורי בהתא� לתנאי המגורי� והחיי�  על בסיס גיש לתכנ� את השירותי�
ולפי המלצות הוועדה בנושא חלוקת , הקבוצות התרבותיותמגוו� של ילדי� ובני נוער מ

  .יות המקומיותהרשוהעבודה בי� רשויות הממשלה לבי� 
  
)35(    ˘È‚‰ ˙È˙Î¯ÚÓ   

מכלול משפחה  הרואות בהקבוצה והקהילה, התערבות ברמת המשפחהיקודמו גישות 
  .חלק מהקהילהשהוא 

  

) 36 (    ÌÈ„·ÂÚ ˙¯˘Î‰·¯ ˙ÂˆÂ·˜ ÌÚ ‰„Â·ÚÏ-˙ÂÈ˙Â·¯˙   
  הנחלת מידע ומיומנויות וכלי התערבות מקצועיי�מערכת ההכשרה תשי� דגש על

 .שלההסיכו� פייני הקבוצה התרבותית ומאפייני זיהוי מא וכ� על יכולת תרגישי תרבו
  . וקבוצות הסיכו�הקבוצות התרבותיותהעובדי� שיוכשרו יבואו ג� מתו� 

   
 )37(    Ò¯·È�Â‡‰ ÌÈÏÎ‰ ˙Ó‡˙‰ ÌÈÈÏ  

תרבותית �הכלי� והטכנולוגיות המערביות המקובלי� בעול� יותאמו לאוכלוסייה הרב
יותאמו מבחני� , הלדוגמ .ל ההטיה התרבותית המובנית בתוכ�ר עכדי להתגב בישראל

  . פסיכולוגיי�אבחוני�ו
  
)38(    ˙ÂÈ˙Â·¯˙‰ ˙ÂÏÈ‰˜‰ È‚Èˆ� ·ÂÏÈ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Í¯ÚÓ·  

מקצועיי� �יועצי� וסמ�, אנשי מקצוע, במער� השירותי� והתכניות ישולבו אנשי קשר
גי� רוחניי� המקובלי� על מנהיבכלל� ,  וקבוצות הסיכו�מתו� הקבוצות התרבותיות

  . אלוקבוצות 

 

 )39(   ÔÂÎÈÒ· ˙ÂÏÈ‰˜· ÏÂÙÈË  

� כני� לילדי� ובני נוער מתחמי� מסוכני� ומַס�  'השכונות האדומות' יזוהו וימופו 
   .ממעגל המסוכנות שכונות אלו שנתית להוצאת�כנית רב תויוכנו

   
)40(    ÌÈ„˜ÂÓÓ ÌÈ�ÚÓ  

   . וציוד לימודעזרי : בסיסית� לילדי� סיועה יינ כלכלית חריפהבמקרי� של מצוק
  
)41(    ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰ÁÂÂ¯Ï ÈÓÂ‡Ï „„Ó ÁÂ˙ÈÙ  

המדד יתייחס .  מדד לאומי למדידה וניטור תקופתי של מדד הילדי� ובני הנועריפותח
  .רווחה ופנאי, בריאות, חינו�: לתחומי החיי� השוני� של ילדי�
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3 . ÌÈ�˘Ï ÌÈ¯Á·� ÌÈ„ÚÈ2010-2006  
  

ÔÂÎÈÒ‰ Û˜È‰ 

  .2010בשנת  12%� כיו� ל15%�בישראל מבסיכו�  הילדי� ובני הנוער שיעורהקטנת  •
 

 ÒÈÒ·‰˙Â‡È¯·Â ÌÂÈ˜‰·ÂË   

  .20% לרמה של 30% הילדי� החיי� בעוני מרמה של שיעורהקטנת  •
� שלוש התנהגויות  לפחות שתיי� מביקיימות אצל� הילדי� ששיעורהקטנת  •

11%�  כיו� ל13%�  מ�  עדר עיסוק בספורטה, השמנה, עישו� �סיכו� .  
 

‰ÁÙ˘ÓÏ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰ 

 תפקודבה לפחות הורה אחד מתפקד ש הילדי� החיי� במשפחה שיעורהגדלת  •
4%� כיו� ל5%� מתקי�. 

הולמי� מעני� באמצעות ביתיות � הילדי� השוהי� במסגרות חו�מספרהקטנת  •
20,000� ל30,000�מ –מבוססי קהילה .   

5%� ל7%�רגשית וחינוכית מ, זיתיי� הסובלי� מהזנחה פ הילדשיעורהקטנת  • .    
 

˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓÂ ‰„ÈÓÏ  

4%�ל מבתי הספר צמצו� היק� הנשירה •. 

  בני הנוער שאינ� לומדי� המשולבי� במסגרות להשלמת השכלההגדלת שיעור •
75%� מהנושרי� ל50%�מ.  

וה� י� שהישגיה� נמוכ (16�12בקרב תלמידי� בני  הנשירה הסמויההיק� צמצו�  •
בעיות התנהגות ובידוד וסובלי� מ,  מבית הספרמנותקי�, מרבי� להיעדר

8%� ל11%� מ)חברתי.  

 . בעלי תעודת בגרות או תעודה איכותית אחרת18הגדלת מספר בני  •

 בכיתה ה במגזר :ב בעברית ובחשבו�"צמצו� שיעור הנכשלי� במבחני המיצ •
24%� במגזר היהודי לבכיתה ח; 44%� ובמגזר הלא יהודי ל15%�ל היהודי 

33%� לובמגזר הלא יהודי . 
  

˙È˘‚¯ ‰ÁÂÂ¯  

ת משלוש התחושות הקיצוניות י� על אחח הילדי� המדוושיעור תהקטנ •
� מ � חוסר אוני� ,טחו� עצמייחוסר ב , חוסר אושר:הפוגעות ברווחת� הרגשית

4%�  כיו� ל6% .  
  

ÌÈÓÒÂ ˙ÂÓÈÏ‡  

  ;�1% ל��3% או במשפחת� מ הילדי� הסובלי� מאלימות כלפיהשיעורהקטנת  •

 בני הנוער שיעורהקטנת  .�9% כיו� ל�11% המשתמשי� בסמי� משיעורהקטנת  •
  .�1.5% ל�2%המואשמי� בעבירות מ

 בשלבי� �10%הקטנת שיעור התלמידי� החשי� חוסר ביטחו� בבית הספר ל •
 . בשלבי� מאוחרי��5% ולהראשוני�

 .�5%להקטנת שיעור התלמידי� הנחשפי� לאלימות קשה  •
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ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙ÂÈ�Î˙ 

  . מצבי סיכו�ת תכניות למניעמפעילי�בה� המקומיות שהגדלת מספר הרשויות  •

 

ÌÈ¯Â‰· ‰ÎÈÓ˙ÏÂ ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ�Î˙ 

תמיכה לכניות לטיפול ו תמפעילי�בה� המקומיות שהגדלת מספר הרשויות  •
 .בהורי�

 .כניות הקיימות התהגדלה והעשרה של •

  .וכניות אלפי� בת ההורי� המשתתהגדלת מספר •

 

‰ÏÈ‰˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÚÈ�ÓÂ ÏÂÙÈË ˙ÂÈ�Î˙ 

 . הקהילתיותכניותהגדלת מספר הילדי� המשתתפי� בת •

 

˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÈ�Î˙¯ÙÒ È˙··   

 מהנושרי� 20%� הגדלת מספר הרשויות המקומיות שבה� יש תכניות אישיות ל •
  .הסמויי� בבתי הספר

 

 Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ 

 . לניהול ומידעות ממוחשבותכמערת היחידות הארגוניות המפעילוהגדלת מספר  •

בסיסי מידע שיטתי על ילדי� הגדלת מספר הרשויות המקומיות המפעילות  •
 בקרה, תכנו� לו במערכות אלמשתמשות ו,היק� הצרכי� והמעני� ועל בסיכו�
 .ופיקוח

 

˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÂÈ�Î˙˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·  
ילדי� לות תכניות התערבות כוללרשויות המקומיות שגיבשו הגדלת מספר ה •

 . אות�אישרוו משפחותיה�לו

 

‰ÏÈÚÙ ‰„ÚÂ 

נציגי� שחבריה  בה� קיימת ועדה פעילהשהגדלת מספר הרשויות המקומיות  •
  .  והארגוני� ברשות המקומיתכל השירותי�של קבועי� 
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4 . ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ  
  

 . שליש מאוכלוסיית ישראלשה�, 17עד גיל  ילדי� 2,253,800 חיו בישראל 2003בשנת 
  מאתיופיה1.6%: 1990משפחות שעלו לישראל משנת ילדי  10%; ערבי�מה�  27%

  . גדלי� במשפחות חרדיות10% עוד.  מברית המועצות לשעבר�8.4%ו
,  ילדי� בתהליכי הגירה בקרבמצבי סיכו� ומצוקהזו משפיעה על התפתחות הטרוגניות 

 כלכלית וילדי� החשופי� ילדי� החיי� בעוני ובמצוקה, ילדי� השייכי� למיעוט חברתי
  . רו�ילמצבי משבר ומצבי ח

ילדי� בסיכו� ולא נעשי� על  מרכזי אי� במדינת ישראל מקור מידע במצב הקיי�
 שלהל�המידע . אוכלוסיית הילדי�סיכו� בה היקפ� של מצבי לבחינתמחקרי� וסקרי� 

קרי� מח'; ילדי� בישראל'שנתו� הסטטיסטי ה: מבוסס על שלושה מקורות מרכזיי�
אומדני� על בסיס ; בריאות ועוד, חינו�, קליטה, חברה, של שירותי רווחהוסקרי� 

  .  ומחקרי� אל
  

4.1 ‡ÓÂÈˆÂÒ ÌÈ�ÈÈÙ-ÈÏÎÏÎ ·ˆÓÂ ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„  
  

על התפתחות ושל בני הנוער   על מצב הבריאותלהשפיעמצוקה כלכלית עלולי� חיי� ב
גדולות משפחות  או ריותהו�כגו� משפחות חד �אפייני� משפחתיי� מ. מצבי סיכו�

 סיכו�  אובמצבי סיכו� במשפחהבקרב ילדי� .  קשורי� בעוני�) ארבעה ילדי� ויותר(
יש ייצוג יתר של ילדי� ממשפחות  �לימודי ובקרב ילדי� שמפגיני� התנהגויות סיכו� 

   1.בה� אי� מפרנסשממשפחות גדולות וממשפחות , הוריות�חד

 זה גבוה יותר בקרב ילדי שיעור. הורית�ד מילדי ישראל חיי� במשפחה ח8.5% ♦
3%�כ(ונמו� יותר בקרב ערבי� ) 16%(עולי� .( 

, נפוצות יותר בקרב יהודי� חרדי�ואלו , גדולות מהילדי� באי� ממשפחות 35% ♦
 .ערבי� ועולי� מאתיופיה

אוכלוסייה  מהילדי� ב23% לעומת ,מפרנס הורה בליהילדי� היהודי� חיי�  מ14% ♦
 .הערבית

 העניי� שיעור 2. במשפחות עניות2004הילדי� בישראל חיו בשנת כלל מ 33.2% ♦
בקרב מ יותר) 43%(וגבוה בקרב עולי� ) 57.5%(גבוה ביותר בקרב לא יהודי� 

 4. ובקרב עולי קווקז3בקרב עולי אתיופיהשיעור גבוה ה). 30.3%(יהודי� ותיקי� 

  
  
  
  

                                                 
1

-אלנבוגן; 2005-1999רים ליפשיץ ואח; 2004' ינסקי ויורביץ'סטרבצ-כאהן; 1999דולב ויואל  

    2002 הראל ואחרים; 2001נבות ואחרים -כהן; 2004ואחרים ' פרנקוביץ
 

   על פי דוח הביטוח הלאומי2
3

 1998ליפשיץ ואחרים  
4

  2005 גרבר ואחרים 
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4.2 ‰ÁÙ˘Ó· ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ  

  
. רכיה� של הילדי�ו� ה� האחראי� העיקריי� לצההורי, על פי החוק הישראלי

. לבניית יכולותיה� וכישוריה�ו לביטחו� הפיזי והרגשי של הילדי� בסיס היאהמשפחה 
, רכיה� הרגשיי�ולתת מענה לצ, ילדי�טפל בת� של ההורי� למגבלות ביכול

.  את הילדי� במצבי סיכו�ות מעמיד�  החברתיי� וההתפתחותיי� ולהעניק לה� הגנה
 חשיפה לאלימות בבית וליחסי� בעייתיי� בי� נכללי�מצבי סיכו� במשפחה ב

לצורכי התעללות והעדר יכולת של ההורי� לתת מענה , הזנחה פיזית, ההורי�
  .  והעשרהיחס ח� להתמודד ע� התנהגות� ולהעניק לה� ,הילדי�
  .  מוכרי� במחלקות לשירותי� חברתיי�בסיכו�הילדי� רבי� מ

  
 ÏÂÙÈË· ˙ÂÈÚ· ·¯˜· È¯Â‰‰ ÌÈ„ÏÈ· ÔÂÎÈÒ· ÌÈÏÙÂËÓ‰ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ1  

 17-12 גיל  11-6 גיל 6-0גיל  כ"סה  

 N=16,750 N=3,971 N=5,943 N=6,824 
 69 59 42 59 ל וסך הכ

  28  16  10  19  בעיות מדאיגות מאוד

  6  5  8  6  אלימות בין ההורים

 28 17 15 21 יומי -בעיות בטיפול  יום
  7  2  2  4  ת מדאיגות מאוד בעיוןמתוכ

 51 34 22 38 בעיות בקשר רגשי 
  17  9  3  11   בעיות מדאיגות מאודןמתוכ

בעיות בהתמודדות עם 

 התנהגות הילד
38 23 35 51 

  17  10  3  11   בעיות מדאיגות מאודןמתוכ

  20  17  6  15 חינוך סגרות בעיות בקשר עם מ

 4 4 0.3 3    בעיות מדאיגות מאודןמתוכ

  39  38  28  36  יכולת העשרה בעיות ב

 8 5 5 6  בעיות מדאיגות מאודןמתוכ
 8 11 4 8 באופן מזדמןאלימות כלפי ילד 

 20 15 11  16  התעללות/אלימות קשה
  

בה� שהילדי� המוכרי� למחלקות לשירותי� חברתיי� חיי� במשפחות משיעור ניכר 
 .זית בי� ההורי� אלימות פייש מיעוט אצל שרק א�, יש יחסי� קשי� בי� ההורי�

מהתעללות סובלי�  16%, יומי�יו�הטיפול ב הילדי� סובלי� מהזנחה פיזיתמ �20%כ
  . פיזית או מאלימות מצד הוריה�

                                                 
עם . אינן מדגם מייצגמחלקות אלו .  מחלקות לשירותים חברתיים בארץ11-  המידע נאסף ב1

כלל של  לבין נתוני יסוד ו נתוני היסוד שהתקבלו ממחלקות אלעל בסיס השוואה בין, זה
 להעריך שמצבם של ילדים בסיכון בטיפול המחלקות לשירותים אפשרהמחלקות בארץ 

 .  חברתיים בארץ דומה לזה המתואר כאן
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 מהילדי� אינ� 15%הוריה� של .  מהילדי� חיי� בתנאי� של הזנחה רגשית38%
 36%הוריה� של . אלומסגרות  מתענייני� בנעשה בבית הספר או בג� ואינ� בקשר ע�

  .לתת מענה לצורכיה�מהילדי� אינ� יכולי� 
של הקושי אפשרית תוצאה  �  שכיחי� יותר ככל שהילדי� גדלי�ל"הנמצבי הסיכו� רוב 

בקרב  סיכו� של הקושי לאתר ולאבח� מצביילדיה� וב לטפלשל ההורי� ההול� וגדל 
  . ילדי� בגיל הר�

  :ההיק� על פי אומד�
סובלי� )  מכלל הילדי� בישראל6.5%(ווחה מוכרי� למחלקות הרה ילדי� 144,000 �

 ;מהזנחה

לאלימות בבית או חשופי� ) 1% (22,500;  להתעללותחשופי�) 2.2%( ילדי� 49,000  �
 ; פעילות עברייניתקיימתחיי� בבתי� שבה� 

 . ה� קיימת אלימות פיזית בי� ההורי�שבחיי� בבתי� ) 6% ( ילדי�135,000 �

 לאתר ילדי� ובני נוער בסיכו� באמצעות שניסו� סקרי. היק� גבוה יותרהיש להניח ש
הילדי� מקצת שמלמדי�  )גני ילדי� ובתי ספר, טיפות חלב(� שירותי� לכלל הילדי

  1. מוכרי� למחלקות לשירותי� חברתיי�לא היו שאותרו
  
  

4.3 ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙˘ÈÎ¯Â ‰„ÈÓÏ  
  

ה�  חיי� להשתלבות מוצלחת בלית ורכישת מיומנויותרכישת השכלה מינימ, למידה
לאומיי� �� בי�מבחני. מתפתחותחברות מפותחות ובאחת המשימות המרכזיות 

 מדינות המערב ועל לעומת ילדי ילדי ישראל בקרבהישגי� נמוכה   על רמתמצביעי�
  2.אקונומי�סוציוהרקע התלויי� בפערי� גדולי� בי� ילדי� 

  
. מצאי� במצבי סיכו�נ הלימודיותבמסגרות הנכשלי� ילדי� ובני נוער , על פי ההגדרה

, בעיות קשות בלימודי� או בהתנהגותאינ� משתלבי� בבית הספר בגלל מקצת� 
מכ� אינ� מפיקי�  בבית הספר א� מבקרי� 3,"נושרי� סמויי� "המכוני�, אחרי�
  .נשרו ממערכות החינו� ואינ� לומדי� כללויש ש, תועלת

  
ÈÂÏ‚ ‰¯È˘�‰ :אינ� 17�14י נער היהודי� ב מבני הנו�2%י� ו מבני הנוער הערב�11%כ 

 מהערבי� �25�20% מהיהודי� ו13�7%. מבקרי� בבתי הספר שבפיקוח משרד החינו�
  . שנות לימוד12 ואינ� משלימי� 17אינ� לומדי� בבית הספר בגיל 

בני הנוער שנשרו מבתי הספר שבפיקוח משרד החינו� אינ� נמצאי� שיעור גדול מ
בפיקוח בני הנוער שאינ� לומדי� בבתי ספר ש מ�40%כ. לימודיות כלשה�במסגרות 

בפיקוח ארגוני�  שמפעילי� � במסגרות חינוכיות אלטרנטיביות לומדימשרד החינו�
א� ,  לה� תמיכה רגשיתות על התלמידי� ומספקותב אהוו אלמסגרות. ת"משרד התמ

 להשתלב לה� שיאפשרוכישורי� השכלתיי� או מקצועיי� בה� רבי� אינ� רוכשי� 
  4.העבודהבשוק 

                                                 
1

 Dolev 2001  

2
 OECD  2003  

3
  2001נבות ואחרים -כהן 

4
 שם 
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 כעובדי� לא מקצועיי� בתעשייה או בדר� כלל מועסקי�מבני הנוער שנשרו  �16%כ
קידו� וא� לא מסגרת חברתית  ו מיומנויותשאינ� מקנותבשירותי� ובעבודות 

  . רכיה� של מתבגרי�וההולמת את צ
במצב . אינ� לומדי� ואינ� עובדי� � "מנותקי�"מוגדרי� שרו כמחצית בני הנוער שנ

אינ� נהני� ממסגרת חברתית של בני , � יכולי� לרכוש השכלה ומיומנויותינה אז
 מחקר שנער� בקרב נערות בסיכו�. למצבי סיכו� נוספי�מה�  חשופי� יותר וה� ,גיל�

ו עבדו בעת שהיו  העלה שנערות שלמדו איפול השירות לנערות במשרד הרווחהבט
שימוש בסמי� או (הגויות סיכו� נ והת סיכו�שירות התאפיינו בפחות מצביבמטופלות 
מצב נפשי קשה ונטייה ,  מבוקרתהתנהגות מינית בלתי, התנהגות עבריינית, אלכוהול

,  נערות נושרות פחות מנערי�אמנ�  1.א עבדונערות שלא למדו ול לעומת) בדנותלא
  2. עיסוקבלי נשארות מנותקות ומה� שיעור רב יותר א�

 הפער ,צע שנות השמוני�ושרי� הגלויי� מאז אמ הנשיעורית בת הירידה הדרמעל  א�
 מהערבי� 38% לא למדו 1985 שנתב.  נותר בעינו וא� גדלמגזרי האוכלוסייההיחסי בי� 

 ו מהערבי� בגילי� אל17�14%כיו� לא לומדי� .  מהיהודי�13% לעומת 17�14בני 
 .    מהיהודי�2%לעומת 

  
ÈÂÓÒ ‰¯È˘�‰:  א� ה� מנותקי� ומנוכרי� ממנוספר מבקרי� בבית הרבי� תלמידי� 

: גורמי�שישה משפיעי� הנשירה הסמויה על . למידה משמעותית לומדי�אינ� ו
בעיות , בידוד חברתי,  ניכור מבית הספרתחושת, הישגי� נמוכי�, היעדרויות רבות

 בכלל בתי הספר באר� 16�12תלמידי� בני מה 30%� כ ).אלימות(התנהגות והסתגלות 
 הפגינו �11%כ;  או יותרגורמי� המעידות על קיומ� של שני הפגינו התנהגויות

  3. או יותרגורמי�התנהגויות המעידות על קיומ� של שלושה 
  

 אינה הנשירה הסמויה. יההיק� הנשירה הסמויה מושפע מהיק� הנשירה הגלוייתכ� ש
בירת וא� לא בקרב עולי� מ) � יותר נושרי� גלויי�הביש (נפוצה יותר בקרב ערבי� 

נוטי� ה ,יוצאי קווקזרב יה בולטי� יותר בק של נשירה סמוגורמי�. ועצות לשעברהמ
עוברי� בתכיפות ממסגרת  ה� ועולי� יוצאי אתיופיה ,להיעדר יותר מבית הספר

  . למסגרת
 של משתמשי� גבוה שיעור צא או יותר נמגורמי�שלושה מ הושפעו שבקרב תלמידי�

 17%(סמי� ב, )נושרי� סמויי�שאינ�  תלמידי� בקרב 4% לעומת 20%(באלכוהול 
  4.)11% לעומת 35%(מצוקה נפשית תלמידי� בו) 3% לעומת

  
˙ÂÎÂÓ�‰ ˙Â˙ÈÎ· ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ˙ÂÏ‚˙Ò‰Â ˙Â�ÎÂÓ· ÌÈÈ˘˜:  נשירה גלויה וסמויה נמדדו

מורה יכול לזהות את מי שיהיה  , אנשי מפתח וקובעי מדיניותלדעת. החל מכיתות ו
 התלמידי� כיתה אבכניסה ל לעתי� כבר .כיתה אב� או גבר כבי או סמוגלוי נושר 

 מחסור במידע שיטתי יש 5.ויי� ומתייגי� אות�מזהי� את הצפויי� להיות נושרי� סמ
 לבית מתקשי� להסתגלו הנמצאי� במצבי סיכו�בכיתות הנמוכות על היק� הילדי� 

                                                 
1

 2005ינסקי ואחרים 'סטרבצ-כאהן 
2

 2001ות ואחרים נב-כהן 
3

 שם 
  שם4
5

  2001דולב ואחרים  
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מידי� היק� התל , עדויותלפי. מתקשי� להשתלב בולא מוכני� והספר או מגיעי� 
  :  קט�לאהאלה 

רמת ב, באר שבעבאיתור תלמידי� בסיכו� בכיתות הנמוכות של בתי הספר לבסקרי� 
 מה� 4%אצל . במצבי סיכו�נמצאי�  מהתלמידי� �12%שכ המורי� מצאו )אשדודובג� 

ירידה ,  הישגי� נמוכי�: בעיות הקשורות לנשירה סמויה והסתגלות לבית הספרנמצאו
, אלימות פיזית ומילולית( ובעיות התנהגות בלימודי�בריכוז או בעיות , חדה בהישגי�

  .)אי ציות
 ניבסיכו� בכילדי� המוכרי�  מ�27% שמלמדי� מחלקות לשירותי� חברתיי� 11 נתוני
  .  בהסתגלות לבית הספרו סובלי� מקשיי� בלימודי� 12�0

  
מוכנות�  רחוסמחקר שנער� בקרב ילדי� יוצאי אתיופיה בכיתות הנמוכות מצביע על 

לפי דיווח של ). יכולת להתרכז( ובהתנהגות בלימודי� לידי ביטוי הבאלבית הספר 
 מהילדי� הבנה טובה של מושגי� 48%  גילו רקבגיל שלוש, גננות בארבע ערי�

 יכולת גילויוצאי אתיופיה  מ56%. ותיקי�ו מהילדי� היהודי� ה79%בסיסיי� לעומת 
פערי� דומי� וא� גדולי� . תיקי�ווודי� ה מהיה86%טובה להתבטא בשפה לעומת 

 גילואי אתיופיה וצהתלמידי� ימ 38%רק : איותר נמצאו בקרב תלמידי� בכיתות 
ממצאי� . ותיקי�ו היהודי� המילדי 68%שליטה טובה בפעולות חשבו� לעומת 

  . על יוצאי קווקז מצביעי� על מגמות דומות) מעיר אחת בלבד(שיטתיי� פחות 
  

˙È˘‚¯ ‰ÁÂÂ¯,˙È˙¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓÂ ˙È˙¯·Á ‰ÁÂÂ¯ :בני הנוער מדווחי� על  מקצת 
מבי� כלל . טחו� עצמי ותחושת חוסר אוני�יחוסר ב, מצבי� קיצוניי� של העדר אושר

 דיווחו שיעור דומה 1.אלהכת ותחוש שתי על לפחות 6�4%דיווחו  16�12התלמידי� בני 
  . על תחושות קיצוניות של בדידות וניכור חברתי

 ה�. מטופלי� בשירותי�הוקה רגשית וחברתית נפוצי� בקרב בני נוער  של מצמצבי�
  וכ� בקרבנפוצי� יותר בקרב בני נוער המפגיני� התנהגויות הקשורות בנשירה סמויה

סובלי� והוגדרו בסיכו� שכרבע מהילדי� בטיפול המחלקות לשירותי� חברתיי� 
 גילב וגבוה) 15% (5�0בגיל תר  נמו� יושיעור זה. מקשיי� בתחו� הרגשי או החברתי

בקרב נערות הנמצאות בטיפול היחידה לנערה בולטי� היבטי� של סיכו� ). 40% (17�12
 . מה�60% אצל על בעיות נפשיות קשותמדווחות העובדות המטפלות : רגשי וחברתי

  2. עשו ניסיונות התאבדות�24%כ
    

ÔÂÎÈÒ ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰· ˙Â·¯ÂÚÓ: 22,2163. לשירות המבח� לנוער2003שנת  בני נוער הופנו ב   
ועצות לשעבר ויוצאי אתיופיה  העבריינות בקרב עולי� חדשי� יוצאי ברית המשיעור

   4.לעומת שיעור העבריינות בקרב ותיקי�ה גבו
  

:  או יותרד אחעל בסיס קבועכרבע מבני הנוער מעורבי� בהתנהגות סיכו� קיצונית 
קבוע בסמי� ושימוש שימוש , יאת נשקמעורבות בקטטות לפחות פע� בשבוע או נש

    5. לפחותושתיי� מהתנהגויות אלב מעורבי� 8% .קבוע באלכוהול

                                                 
1

 .1998הראל ואחרים או  ר.HBSCעיבוד קובץ נתונים מתוך מחקר  
2

 2006 'ינסקי ויורביץ'סטרבצ-כאהן 
3

  2004בן אריה ואחרים  

4
  2001חביב ואחרים  

5
   1998חביב  
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4.4  Ï˘ ÌÈÒÂÙ„ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ  

‰Ûˆ¯  

בקצה התחתו� של הרצ� . �מספרבחומרת הבעיות וב ביטוי באה לידירמת הסיכו� 
העליו� בקצה  . חמורות מאודשאינ�, בתחו� אחד או שניי� ילדי� ע� בעיות יימצאו
  .  ילדי� ע� בעיות חמורות בכמה תחומי�יימצאו

. ילדי� בסיכו� המוכרי� לשירותי הרווחה נתוני� להזנחה או להתעללותמה 25%
, עצמ� חוו בעיות התנהגות בעיות חמורות של תפקוד כמבוגרי� וה� להוריה� יש

 ו אל מהילדי� יש בעיות בשניי� מתחומי��35% ל. לימודיות ובעיותנפשיות בעיות 
 .בלבד יש בעיות בתחו� אחד �40%ול

   חוו קושי כלשהו בתחו� אחד לפחות�92% נמצא ש16�12 ני בית הספר בתלמידיבקרב 
התנהגות לא , התנהגות בלתי נורמטיבית, ניתוק מבית הספר, יחסי� חברתיי�: אלהמ

 חוו קושי חמור באחד מהתחומי� האלה מה�שליש . בריאה או יחסי� ע� הורי�
 . חוו קשיי� חמורי� בשני תחומי� לפחות�16%ולפחות 

  
¯˘˜ÌÈÔÂÎÈÒ È·ˆÓ ÔÈ·   

קשר  יש, קשר בי� מצוקה כלכלית לבי� מצבי סיכו� יש .מצבי הסיכו� קשורי� זה בזה
�  סיכו� בתחו� הלימודי� ורכישת המיומנויות לבי� מצבי סיכו� בתחו� הרגשיבי� מצבי

  . חברתי והתנהגויות מסכנותה

 

 ÔÂÎÈÒ È·ˆÓÙÏÂ ÏÈ‚ ÈÔÈÓ  

לילדי� צעירי� יש סיכוי רב יותר לסבול . קשורה לגיל ולמגדר גורמי סיכו� שכיחות
יש סיכוי רב יותר שבני� .  לסבול מהתעללותסיכוי רב יותר ולילדי� מבוגרי� ,מהזנחה

 לה� בעיות בבית באלימות או שיהיו ורייניתמתבגרי� יהיו מעורבי� בהתנהגות עב
רב יותר לסבול מהפרעות אכילה ומבעיות נפשיות כמו דימוי לבנות יש סיכוי . הספר

 .עצמי נמו�

 ÌÈ�„ÓÂ‡  

בהעדר הגדרה ברורה ומוסכמת של ילדי� ובני נוער בסיכו� ובמצוקה ובהיעדר בסיס 
אומדני� המשמשי� היו� את מרבית את ה. מספר�מידע אחיד יש קושי לאמוד את 

 בסו� שנות מרכז אנגלברגגיבש משרדי הממשלה והארגוני� העוסקי� בתחו� 
ילדי� קוב� נתוני יסוד על :  מבוססי� על שני מקורות מידע עיקריי�ה�. התשעי�

 מסגרותסקרי� ב וטיפות חלבסקר ארצי ב; המוכרי� במחלקות לשירותי� חברתיי�
 ילדי� המפגיני� ביטויי התנהגותלאתר נתבקשו אנשי המקצוע  .ערי� נבחרותבחינו� 

� כ( ילדי� ובני נוער 330,000�כנמצא ש . גובשו האומדני�זהל בסיס עו 1,יכו�סשל מצבי 
 מביא בחשבו� אומד� זה אינו, ואול� 2."בסיכו�ילדי�  "בהגדרת להיכלל יכולי� )15%

 :בשני� האחרונותאת המגמות 

 ;)2004 בשנת 30%( העוני בקרב ילדי�  בשיעורניכרגידול חל  •

                                                 
1

 2001דולב  
2

  2003-2000שנתית -תכנית תלת, אשלים 
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באי� ה(י למשפחות ע� ילדי� קיצוצי� בקצבאות המוסד לביטוח לאומנעשו  •
משפחות על קו ג� משפיעי� על הכנסת  ובעלייה בשיעורי העונילידי ביטוי 

 ;)העוני או מעט מעליו

 ;הוריות� הילדי� במשפחות חדבשיעור ניכרטי א� גידול אחל  •

 בשנת �14%מ( הילדי� המוכרי� למחלקות הרווחה בשיעור ניכרדול יגחל  •
 �12%מ( הגידול הוא בערי� ובכפרי� ערביי� רוב). 2002 בשנת �16% ל1996

 .)2002 בשנת �18% ל1996בשנת 
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5 . ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˙Â¯È˘‰  

  
5.1˙Â¯ËÓ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰   

  

  : האוכלוסייהמערכת השירותי� החברתיי� בישראל מגוו� שירותי� המיועדי� לכלל ב

‰Ò�Î‰ ˙ÁË·‰ ˙ÂÈ�Î˙ :קצבאות רווחה , דמי אבטלה, מענקי לידה וחופשת לידה
  . אות ילדי�וקצב

˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘:המוסד לביטוח לאומי מספק ביטוח בריאות לכל הילדי� בישראל . 
 . 3�0 ניריו� ולפעוטות בירשת מרפאות טיפת חלב מספקת טיפול מונע לנשי� בה

ÍÂ�ÈÁ È˙Â¯È˘: מעונות יו� וגני. ב" עד כיתה י5 ילדי ישראל זכאי� לחינו� חינ� מגיל 
. 4עד גיל  חודשי� 3חות מעוטות הכנסה מגיל משפ ילדיחובה נהני� מסבסוד ל�טרו�

 . 21�3 ני לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� בנית�חינו� חינ� 

  
,  למדייריכוזית פקי� במערכתומס � רווחה ובריאות, חינו� �השירותי� החברתיי� 

הממשלה היא ו, יות וארגוני� שלא למטרת רווח הרשויות המקומבאמצעות �רוב
, ול הדעת של הרשויות המקומיות מוגבלשיק. יניות והקדימויותהקובעת את המד

ארגוני� פרטיי� . אינו מאפשר התאמה לצרכי� מקומיי� ולהעדפות מקומיותוכמעט 
 וכ� זו� ובפיתוח של דגמי שירות חדשי�שלא למטרת רווח ממלאי� תפקיד חשוב ביי

  .  בפיתוח שיטות עבודה ועקרונות מקצועיי� חדשניי�
  

התנהגויות סביבה פוגעת או מפני  מיה�להג� על: ומטרות האלמיועדי� לשירותי� 
ילדי� ולחזק את יכולת ההורי� � לשפר יחסי הורי� ;לתמו� בטיפול ההורי; מסוכנות

  .לטפל בקשיי� הנובעי� מחשיפה למצבי� מסוכני�; לטפל בילדיה�
  

5.2 ˙Â�ÎÂÒÓ ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰ Â‡ ˙Ú‚ÂÙ ‰·È·Ò È�ÙÓ ‰�‚‰  
  

˜ÂÁÏ „ÚÒ È„È˜Ù¯ÚÂ�‰ הזנחהמדיווח על ילדי� הסובלי� מהתעללות או   מקבלי�. 
בשנת .  משרד הרווחה שירותי הרווחה ופועלי� בפיקוחה� חלק ממער� סעדהפקידי 

פקיד הסעד יכול לבקש צו בית משפט .  ילדי�32,000ח לפקידי הסעד על  דוו2003
חירו� או במשפחת דית זכאי למקו� במרכז ילד הזקוק להשמה מי. ביתולהוצאת ילד מ

  .סעד יילדי� המתגוררי� בבית נמצאי� במעקב שוט� של פקיד. אמנה
¯˘˜ ÈÊÎ¯Ó שישבמקרי� , מאפשרי� ביקורי� בפיקוח לילדי� שאינ� בחזקת הוריה� 

 . ביקורהסדרי הסיכו� לאלימות או לפגיעה ב

¯È„Ò ¯Â˜È· È�Èˆ˜ : ר  קציני ביקור סדיבאמצעותמשרד החינו� מספק שירות פיקוח
 . בבית הספרבסדירות  אינו מבקר 16 ילד מתחת לגיל רהמתערבי� כאש

ÔÂÁ·‡Â ‰¯È˜Á ÈÊÎ¯Ó :חקירותמתא� השירות .שירות חדש זה מסייע לשירותי החסות  
מספק לילד ולמשפחתו התערבות במצבי חירו� , הגנה על הילדלמשטרתיות להערכה ו

  .  לשירותי� אחרי�מפנהו
¯ÚÂ�Ï ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ ותעובד ע� קטיני� שנחשדי� בביצוע עברווחה במשרד הר. 

בשני� האחרונות לשירות זה הופנו )  מקבוצת גיל זו2.4% (18�12י בנ בני נוער 22,000�כ
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שגחה של הופנו על פי צו בית משפט לה� המ 3,000. סוציאלית�הערכה פסיכולש� 
   1.פקיד מבח�

¯ÚÂ�‰ ˙ÂÒÁ ˙Â˘¯  שהורשעו בבית משפט מפעילה מסגרות לקטיני� במשרד הרווחה
 משמשות ג� בני נוער שלא הורשעו א� מעורבי� ומסגרות אל. ונשלחו למוסד סגור

מקלטי� זמניי� ג� רשות חסות הנוער מפעילה . בהתנהגויות חריגות או זקוקי� להגנה
 . במסגרות של הרשותכיו�  בני נוער שוהי� 1000�כ. לבני נוער חסרי בית

  

5.3 È¯Â‰‰ ÏÂÙÈË· ‰ÎÈÓ˙  
  

בי� מ� השירותי� לילדי� בסיכו� מספקי� טיפול שההורי� אינ� מסוגלי� או אינ� ר
 תחלי� לטיפול ההורי מספקי� שירותי שמשי�רוב השירותי� המאת . מוכני� לספק

  .  חלקיאו מלא יכול להיותהטיפול .  בפיקוח משרד הרווחהרווחה מקומיי�
  

ÏÂÙÈËÈ‡  Â‡ ‰�Ó‰ÈÈÓÈ�Ù �המחלי� כמעט את כל הטיפול מספקי� סל שירותי� מלא  
1,500� וה ילדי� ובני נוער בסיכו� במסגרות פנימיי9,000  הושמו2004בשנת . ההורי 

   .מנהילדי� הושמו במשפחות א

 ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ מספקי� טיפול חלקי לתינוקות ולפעוטות בסיכו� שאמהותיה� אינ�
 תינוקות 12,000  הושמו במעונות יו�2004בשנת . יו�מסוגלות לטפל בה� כל ה

 . ופעוטות

 ˙ÂÈ�Â„ÚÂÓלילדי� בסיכו� מגוו� רחב של ותפועלות אחרי שעות הלימודי� מספקה 
מדריכי� וסביבה בטוחה , סיוע בשיעורי בית,  ארוחות חמותבכלל�, שירותי�
  2. ילדי� במימו� שירותי הרווחה10,000 אלוהושמו במסגרות  2004בשנת . ומעשירה

 ˙ÂÈ�Î˙'¯‚Â· Á‡' שעות ספורות בשבוע ומיועדות לילדי� ות בטיפול ההורי תומכ
רוב התכניות מופעלות בידי ארגוני� . הסובלי� מהזנחה רגשית וחוסר גירויי� בבית

 במימו�מופעלת בידי האוניברסיטאות , ח"פר, התכנית הגדולה ביותר. ממשלתיי��לא
 .ח"כנית פר ילדי� בת29,000השתתפו  2004בשנת . משרד החינו� וקרנות פרטיות

  

5.4 ÌÈ¯Â‰ ÈÒÁÈ ¯ÂÙÈ˘- ÌÈ¯Â‰‰ ˜ÂÊÈÁÂ ÌÈ„ÏÈ  
  

גישות חדשניות לעבודה ע� ילדי� מנסות לצמצ� את הוצאת הילדי� מבתיה� 
 סיוע להורי� לשנות מתו� שעדי� לעזור לילדי� התפיסה היא .ולתמו� בטיפול ההורי

 באמצעות) א�ה בדר� כלל(הורי� ה תהשירות הנפו� ביותר הוא הדרכ. �את התנהגות
 ניתנה 2004בשנת . עובד סוציאלי או פקיד סעד במחלקת שירותי הרווחה המקומית

  .  ילדי�73,000� הדרכה למשפחות של כ
התכניות .  בסיוע אשלי�� מהותרב, תכניות חדשניות פותחו בשני� האחרונות

 מרכזי וה� מתבצעות בהורי��שיפור כישורי ההורות וביחסי ילדי�פעילות למתמקדות ב
:  כמה עקרונות משותפי�ו אלתכניותל. תכליתיי��מעונות יו� רב ובילדי��הורי�

 לצור� התייחסות; יחס ח� ומקבל כלפי ההורי�;  לילד בהקשר המשפחתיהתייחסות
הזדמנויות לאינטראקציה חיובית ע� הילדי� וללמידה הספקת ; של ההורי� בתמיכה

                                                 
1

  2004, משרד העבודה 

 
2
גם משרד החינוך מפעיל מסגרות לאחר שעות הלימודים המספקות לילדים הזקוקים לכך  

  .סיוע בשיעורי בית
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 ילדי� והורי� מעטרק , שירותי�ה ותכניותעל א� ריבוי ה. ותרגול של כישורי הורות
ונמצאות ואזוריות סיוניות ירבות מ� התכניות ה� נ. ט רשויות מקומיות נהני� מה�במע

מעטות  רוב� אינ� נכללות בסל השירותי� הממלכתי ורק .בשלבי הפעלה ראשוניי�
  . נהנות ממימו� סדיר

  

5.5 ÏÂÙÈËÌÈ�ÎÂÒÓ ÌÈ·ˆÓÏ ‰ÙÈ˘ÁÓ ÌÈÚ·Â�‰ ÌÈÈ˘˜·   
   

לסייע לילדי ולבני נוער בסיכו� להתגבר על הקשיי�  � הקיימי� שואפי�השירותי
שה�  הסביבה המסכנת בגללהחברתיי� והלימודיי� שעמ� ה� מתמודדי� , הרגשיי�
  : מספקי� ייעו� וטיפול נפשיהארגוני� אלה ה. חיי� בה

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Óמשירות   נהנו2002בשנת .  מספק ייעו� במרפאות בריאות הנפש
  . 18 צעירי� מתחת לגיל 7,600�כ זה

ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ 1.נוער באמצעות מרכזי בריאות הנפש מספקות טיפול נפשי לילדי� ובני 
 .קופות החולי�ות רהגד על פי 'בסיכו�'ילדי� המטופלי� נחשבי� מהלא ידוע כמה 

‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó במחלקות  מספק ייעו� ישיר לילדי� באמצעות העובדי� הסוציאליי�
שירותי� נפרדי� מוצעי� לנערות . שירותי רווחה לבני נוער בסיכו� וכ� הרווחה

עובדי�  וכ� ייעו� של התי� אלה כוללי� מסגרות פנימיישירו. 25ולנערי� מתחת לגיל 
10,000� ו18�12 נערות בנות 14,000� כ. טיפול קבוצתי וייעו� תעסוקתי, סוציאליי� 

  .2003בשנת  ו קיבלו שירותי� אל18�14בני 

˘ÓÍÂ�ÈÁ‰ „¯מספק ייעו� לילדי� באמצעות השירות הפסיכולוגי  . 

˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈ�Î˙ ,כגו� מרכזי הורי� � מספקות ייעו� ישיר ,ילדי� ופנימיות טיפוליות
 . לילדי� ולבני נוער

  

˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÎÂ�ÈÁ ˙ÂÈ�Î˙  
אחד . בני נוער בסיכו�� ושירותי� המיועדי� במיוחד לילדיג� משרד החינו� מפעיל 

המפעילה תכניות לבני נוער שנשרו או נמצאי� בסיכו� ,  היחידה לקידו� נוערמה� הוא
, השירות מעסיק עובדי� סוציאליי� ועובדי נוער ומספק ייעו�. לנשירה מבית הספר

דוגמה לתכנית של היחידה לקידו� נוער היא . פעילות חברתית ותכניות חינוכיות
ספר לימודי� פע� בשבוע בקבוצה זמה המציעה לבני נוער שנשרו מבית ה י– 'הילה'

 18�14 צעירי� בני 20,000� כהיחידה לקידו� נוער מטפלת ב.  או בשיעור פרטיקטנה
 �כשליש מהמשתתפי� כיו� ה,  שהתכנית נועדה מלכתחילה לנערי�א�. ברחבי האר�

  . נערות
  

תכניות חינוכיות אחרות המציעות חלופה של הכשרה מקצועית או המש� לימודי� 
 מבני הנוער שנשרו 41%�כ. ת ומשרד הרווחה"� מופעלות בידי משרד התמבסיסיי

  . אלו או דומות לה�יסודיי� לומדי� בתכניות �מבתי ספר על
  

                                                 
1

 2003 ,משרד הבריאות 
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5.6 ‡Ï ÌÈ�Â‚¯‡- ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ  
  

�מופעלי� בידי ארגוני� לא, יהכגו� מסגרות פנימי,  השירותי� לילדי� בסיכו�רוב
הרשויות , ממומני� על ידי הממשלה וממשלתיא� נמצאי� בפיקוח , ממשלתיי�

  .  המקומיות ותרומות פרטיות
  
  

5.7 ·ˆÓ‰ ÁÂ˙È�  
  

קובעי , עשרה השני� האחרונות הושקעה מחשבה רבה מצד אנשי מקצוע�בחמש
, מדיניות וארגוני� חברתיי� במדיניות החברתית כלפי ילדי� ובני נוער בסיכו�

 חלו. גמי שירות חדשי�מקצועיות המנחות את המטפלי� ובפיתוח דהבתפיסות 
 דרכי התערבות ופותחו, וולונטריי�הארגוני� והמשרדי� המדיניות ב, שינויי� בחקיקה

ע� זה . ארגוניות המבוססות על פעולה משולבת ברמה המקומית�ותכניות חדשות בי�
בנגישות� , באיכות השירותי�, לצרכי� בהיק� ההיענות גדולי�פערי� ניכרי� 

  .ובזמינות�
   

˙Â˘È‚� ‰‰ÎÂÓ� ÌÈ˙Â¯È˘. קט� יחסית מקרב הילדי� בסיכו� מבקרי� במעונות שיעור 
נומיות נמוכות וקא�וילדי� משכבות סוציו,  אינו מלאניצול שירותי טיפות החלב , יו�

 ילדי� בסיכו� כ� 1. בהרבה מילדי� משכבות בינוניותפחותנחשפי� לשירותי פנאי 
עומדות לרשות כלל ה חברתית השתתפותלאינ� זוכי� להזדמנויות להתפתחות ו

הנגישות המועטה של שירותי� המיועדי� . מצב� להחמיר את עלולדבר וה, הילדי�
לכלל הילדי� בולטת על רקע מיעוט המשאבי� המושקעי� בשירותי� למניעת מצבי 

  .) מכלל המשאבי�13%(סיכו� 
 ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰ÔË˜ ÏÚÂÙ·.  חלקות  המוכרי� למ'בסיכו�'מבי� הילדי� המוגדרי�

לשירותי� חברתיי� רק כמחצית מקבלי� טיפול בתדירות של יותר מפעמיי� בחודש 
מעו� יו� או ב, מועדוניתבו שירות כלשהו מטע� המחלקה על ידי עובד מחלקה א

קשר תדיר ע� אי� ילדי� המקבלי� שירות ול ,חלקי נית� שירות בדר� כלל. היפנימיב
  . מחלקותעובדי ה

 „ÓÂÚ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÂÂ‚Ó ÔË˜ Ì‰È˙ÂÁÙ˘ÓÂ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â˘¯Ï ת�התאמאת ואינו מאפשר 
 דגמי השירות שפותחו .יה�משפחותמאפייני� של הילדי� ולהעדפות ול, לצרכי�

 רוב השירותי� הזמיני� לוכ� ,רשויות מקומיותרק במעט  מופעלי�בשני� האחרונות 
   .פנימיות יו� או מועדוניות, ת יו� בעיקר מעונוה�הילדי� 
 ‰ÎÂÓ��ÈÓÊ˙Â ‰˙ÂÁÙ˘Ó· ‰ÎÈÓ˙Ï ÌÈ�ÂÂÎÓ‰ ÌÈ˙Â¯È˘. נמו�  היק� התמיכה במשפחות

ערי ממשפחות הילדי� בסיכו�  מזשיעוררק . תצוי על פי תפיסות הטיפול החדשניורמה
 מהילדי� 3%�משפחותיה� של כ �השיקו� כניות תבאמצעות  סיוע אינטנסיבי מקבל

עובדי� ה באמצעות ות ניתנתהתמיכה במשפחמקצת [. רווחהההמוכרי� לשירותי 
 בדי� סוציאליי�כמחצית המשפחות מקיימות קשר ע� עו. הסוציאליי� במחלקות
  . ]פעמיי� בחודש או יותר

È�ÏÏÂÎ Â�È‡ ˙Â¯È˘‰.  מת� מענה לתיאו� בי� שירותי� ולרבות  תכניות שפותחו א�
מצבי סיכו� ביותר בהילדי� ובני הנוער רוב , למכלול הצרכי� של הילדי� והמשפחות

                                                 
1

 עומד להתפרסם, גרבר ודולב 
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 מהילדי� 30%�רק כ : לדוגמה. לצורכיה� כוללה אינ� מקבלי� מענתחו� אחדמ
ספר או המקבלי� ייעו� מיועצת בית רווחה כילדי� בסיכו� ההמוכרי� לשירותי 

  1. מקבלי� סיוע לימודי מיוחד7%� וכ זוכי� לסיוע של חונ�11%, י"פסיכולוג שפמ
  
  

  :אלה החסמי� העיקריי�
 ÌÂÈÎ ˙‡ˆ˜‰‰ ÌÈ·‡˘Ó ‡È‰È¯Â ˙ÈÊÂÎ‰�È‡‰˘ÈÓ‚ . משרדי מקצי� המשאבי� את רוב 

 לפישימוש גמיש במשאבי� מקומיות הבאופ� שאינו מאפשר לרשויות  הממשלה
 ואינ� יכולות רשויות קטנות ומרוחקות אינ� יכולות לממ� הסעות לשירותי� .רכיה�וצ

 ההקצאה הריכוזית אינה. ביתיות� ות המיועדות לפנימיות למכסות חו�להמיר מכס
ואינה מאפשרת  סדר העדיפויות המקומיהצרכי� ולפי �  הכספיניצולאת מאפשרת 

  .  ברמה המקומית לגייסשפשרכוחות ומשאבי� עוד  בחשבו� מביאניצול יעיל ה
˙�ÊÂ‡Ó ‰�È‡ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰. ילדי� ובני למעטיחסית מוקצי�  משאבי� רבי� 

בני נוער גדול לי� לתכניות  היק� המשאבי� המוקצ.ותביתי�  חו�במסגרותנוער בסיכו� 
  .מוקצי� למניעהמזעריי�  משאבי� .ט משאבי� מוקצי� לגיל הר� ורק מע,יחסית

ÔÈ‡Ó¯· ÌÈ�ÚÓÂ ˙Â·¯Ú˙‰ ÈÎ¯„ Ï˘ È˙ËÈ˘ ÔÂ�Î˙ ˙·Â˘ÈÈ‰ Ë¯Ù‰ ˙Ó¯·Â . אי� כיו� 
לקבוע סדרי עדיפויות להקצאת משאבי�  �תמריסוכנויות ללרשויות מקומיות ו

לא נוצרה מסורת , מוגבלכיוו� שהיק� השירותי� . יישוביתהפיתוח שירותי� ברמה לו
 דרכי הטיפול אתתו� ניסיו� להתאי�  מכניות טיפול ומעקב אחריה�של תכנו� ת

ברשויות המקומיות ובקרב הגורמי� . ת לצורכי הילדי� והמשפחותוההתערבו
ת הדרושי� מיומנוהניסיו� וה ,ידעה, מידעההמספקי� את השירותי� חסרי� ג� 

  .סדרי עדיפויות ותכנו�ל שיטתי שיבוש גל
ÔÈ‡ ÔÈ· È·ÈË˜Ù‡ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÌÈˆÈ¯Ó˙Â ÌÈ¯„Ò‰ ‰ÌÈ˙Â¯È˘  ולמניעת כפילויות

  .בהספקת�
È˜ ÌÈÓÈ„·Ï· ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈ¯„Ò‰ את החברהתקנות והסדרי� המחייבי� ,  חקיקהשל .

המשאבי� שיש לדרוש  ושלאינ� כוללי� הגדרה מפורשת של המטרות ה� בדר� כלל 
  .מטרותאת ה להשיג הציבוריי� כדיל אחד מהגורמי� מכ

   
ÔÈ‡Â ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈÚˆÓ‡ Ï ‰¯˜· יעדי�העל השגת. 
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6 .ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰1  

בהקצאת המשאבי� על ידי המדינה והרשויות המקומיות סדרי העדיפות להל� ייבחנו 
  . ומניעהטיפול , סוגי השירותי� ,לילדי� ובני נוער בסיכו� לפי קבוצות גיל

 

6.1‰ËÈ˘‰Â ÌÈ�Â˙�‰   

ÌÈ�Â˙�‰ ¯Â˜Ó  

 ונתוני� 2004 לשנת נתוני תכנו� �   ספרי התקציב של מדינת ישראלואמקור הנתוני� ה
 סייעו באיתוררפרנטי� ממשרד האוצר  .שנתקבלו מנותני השירותי� במשרדי הממשלה

קהל על ,  מידע על תוכ� השירותמסרו נציגי� ממשרדי הממשלה . התקציב סעיפיכל
 ייחודיי� שירותי�  עלכמו כ� נאס� מידע .קריטריוני� לקבלת השירות העל והיעד

הדוח משק� את . ) מרפאות פסיכיאטריות לגיל הר�כגו�( שאי� לה� סעי� תקציבי נפרד
ההוצאה של הממשלה והרשויות המקומיות של ילדי� בסיכו� ולכ� מייצג את ההוצאה 

ת הכוללת ג� הוצאות של הורי� הציבורית על ילדי� בסיכו� ולא את ההוצאה הלאומי
  .וארגונית חברתיי�

  
ÂÏÏÎ�˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰  

 היההקושי בהפרדה . כלל השירותי�מהופרדו  בסיכו� יועדי� לילדי�השירותי� המ
ג� במשרד הבריאות מגדירי� , משלל. משרדי�כמה ב ילדי� בסיכו�הבדלי� בהגדרת 

קויי חינו� מגדירי� ילדי� לשרד ה במ';ילדי� בסיכו�'ילדי� חולי� במחלות כרוניות כ
   .'ילדי� בסיכו�'למידה כ

 מהתקציבמיועד לילדי� בסיכו� ה התקציב שלעתי� אי� הפרדה בי� קושי אחר הוא
ההקצאה המופנה שיעור  הנתוני� שלהל� מתבססי� על הערכת. לילדי� שאינ� בסיכו�

שרד מ: הלדוגמ.  הרלוונטיי� המשרדי�אנשיע� שעשתה הוועדה לילדי� בסיכו� 
בי� עוסקי� הסוציאליי� העובדי� הרווחה מעביר לרשויות המקומיות את שכר ה

היה אפשר להערי� את שיעור שכר� היחסי לא ש במקרה.  בילדי� בסיכו�השאר
בפנימיות באג�  ייה ההקצאה להוצאות השהכ� .הסעי� כולו בחישובלתחו� זה נכלל 

הוריות בביטוח � ילדי� וחד לימוד למשפחות ברוכותמענקילחינו� התיישבותי או 
 כל הפעולות המיועדות לילדי� הובאו בחשבו�יה לא יעלהבמשרד לקליטת . לאומי
לעומת זאת הובאו בחשבו� כל . קשורות לשירותי רווחההפעולות האלא רק , עולי�

ילדי� בסיכו�  הגבוה של שיעור� בגלל התכניות המיועדות לילדי� יוצאי אתיופיה
  . יוצאי אתיופיה

נזקקי� ילדי� בסיכו� א� ,  ילדי ישראל שירותי� חברתיי� שמופני� לכל נכללו בדוחלא
שירותי� כ� ה. ח אד�ו אליה� יותר זמ� ותשומת כי�מופנלה� בתדירות גבוהה יותר ו

. צוות בית הספר לילד בסיכו�יש קדאחיות ושיעורי עזר והזמ� שמ: שמספק בית הספר
רלוונטיות א� , מיועדות לכלל האוכלוסייהת הכ� ג� תחנות טיפת חלב במשרד הבריאו

ההוצאה הרבה יותר של משאבי� פנימיי� לילדי� בסיכו� . אוכלוסיות חלשותיותר ל
  .אינה באה לידי ביטוי בעלויות המוצגותאלה ואחרי� שירותי� חברתיי� ב

הקצאת משאבי� לצמצו� פערי� חברתיי� מעלויות שנובעות  דוחלא נכללו ב
מתקציב משרד החינו� לא נכללו הקצאות דיפרנציאליות : וגמהלד. באוכלוסייה

                                                 
  .ברוקדייל על הכנת הפרק מכון-וינט' גהרוש ממכון מאיירס- תודה לאילה בן1
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יוצאי מ חו�, ו הקצאות מיוחדות לעולי�לא נכלל; 1הניתנות על פי מדד הטיפוח
ת או לא נכללו קצב;תכנית החומש למגזר הערבישל הקצאות לא נכללו ; אתיופיה

.  הכנסה וקצבאות הבטחת הילדי�לפי מספרת נכות הניתנות להורי� אוקצב, ילדי�
י� שאינ� ג� לאוכלוסיות רחבות של ילד ו מסייעי� לילדי� בסיכו�ושירותי� אל

  . ילדי�לחלק ממער� השירותי� האוניברסלי לבסיכו� ויכולי� להיחשב 
 למשל ,ישנ� שירותי� חברתיי� שמיועדי� למבוגרי�.  עלויות ישירות בלבדנכללו

בעקיפי� שירותי� אלו מסייעי� . דעושילוב תעסוקתי ו, טיפולי גמילה לאלכוהוליסטי�
 הדרכה כגו�הורי� לשירותי�  נכללו לעומת זאת.  בדוח לא נכללוא�, להורי� לילדי�

  . ע� ילדיה�� היחסילהורי� הנוגע בטיפול פרטני , הורית
  

˙Â‡ˆÂ‰‰ Û˜È‰ Ô„ÓÂ‡Ï ˙ÂËÈ˘  

 א� היו ,ספר התקציב נלקח מתשתיותלשירותי� ול ותהיק� ההקצאהמידע בדבר 
השירות  משו� ש,ה ממנהלי המחלקות במשרדי הממשלהתי� שעלות� התקבלשירו

 מוצג ו אינוחלק� של ילדי� בסיכו�, לק מסעי� גדול יותר חהואהמיועד לילדי� בסיכו� 
כ� ג� חלק גדול . פסיכיאטריי�אשפוז בבתי חולי�  למשלכ� . בספר התקציב

על פני כמה סעיפי� וכ� שירותי� שהוצאת� מתפזרת , מהשירותי� במשרד הקליטה
 ננקטוו במקרי� אל .למשל תקציב המחלקה לקידו� נוער במשרד החינו�, תקציביי�

 :מתו� הסעיפי� התקציביי�והפרדתה ילדי� בסיכו� ל ההקצאה חישובשיטות לכמה 
חושבה  ז במחלקות לבריאות הנפש עלות אשפולמשל ,לאד�קצבה הפי תערי� או ל) 1(
עלות ומספר התקני� במחלקה  :ח אד�וי עלות כפל) 2(. מספר המשתתפי�פי ל

תוקצב לפי עלות המפני� ה באג� הנוער במשרד לביטחו� כ� למשל .ממוצעת לתק�
 כסעי� בודד אינה מופיעהכאשר התכנית ,  עלות הפעלת התכניתלפי) 3(. לתק� שוטר

   .עלייה שתקציב� גמישה של המשרד לקליטת תכניותכ� ב. בספר התקציב

 ומחלקות שמטפלות בילדי� בסיכו� בלבד נלקחב וניהול והוצאות מטה  תכנו�סעיפי
 שיעורבילדי� שאינ� בסיכו� נלקח ומחלקות שעוסקות ג� במבוגרי� ב. �כמו שה

קו� ירות לטיפול בנערות במצוקה באג� תי הש:הדוגמל ,מסוי� מתו� הוצאות המטה
חסי של הנשי� מס� לכ� הופחת חלק� הי,  שירות זה מטפל ג� בנשי�;במשרד הרווחה

נוער או המחלקה הבמקומות אחרי� נלקח חלק יחסי על פי גודל מחלקת . עלותה
משרד במטה הכשרת נוער כ� למשל ב, שמטפלת בילדי� בסיכו� לעומת כל האג�

שבה� בשירותי� . הנתוני� בתחו� עלויות המטה משקפי� אומד� חסר. ת"התמ
 חושבה העלות לפי ממוצע עלות ,הנהלהה מספר עובדי המטה ועלהתקבלו נתוני� 

 לאמוד את עלויותאפשר  היה בשירותי� שבה� לא. עובד במחלקות אלוהשכר של ה
 או למשל בביטוח לאומי,  שירותי� שעלות� מוצגת על פי תכנית או קצבה� המטה

אינ� חלק  קצבאותבאלה ה � אשפוז במחלקות לבריאות הנפש בבתי חולי�בשירותי 
  .חלק מהתערי�ה� איזו מידה עלויות המטה  ברור בהשירות ולאמ

תכנו� של משרדי הממשלה אפשר בחינה אחידה של ההקצאות השימוש בנתוני 
התקציב שתוכנ� אינו משק� את עלות השירותי� שניתנו לעתי� א� , המתוכננות

הובאה בחשבו� כבסיס לתחשיבי� . אה בפועלוצואז משמשי� נתוני הה, למעשה
עלייה הבמשרד לקליטת למשל  ,פי� שבה� התקציב גמישההוצאה בפועל ג� בסעי

תכנית אופק במשרד הרווחה לא יצאה . מעבירי� סכומי� בי� המחלקות ומתו� הרזרבה
  .  על כ� ההקצאה לתכנית זו לא הובאה בחשבו�, לפועל
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˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÙ˙˙˘‰  

ל  נדרשת השתתפות ששתקציביה� מיועדי� לילדי� בסיכו�ברבי� מהשירותי� 
 הוצאה 25%,  הוצאה ממשלתית75% בדר� כלל החלוקה היא. הרשויות המקומיות

ס� ההוצאה של הרשויות המקומיות . שירותי� החברתיי�למקומית תקציב הרשות המ
מותנית ההוצאה ההוצאה וה בחשבו� הובאו.  מספר התקציבנלקחושל הממשלה 

יתה י ה2004שנת בא� . ת המקומיותו שתתקבל כתוצאה מהשתתפות הרשויבהכנסה
, )25%(שתתפות החובה שחלה עליה� הגדולה מהוצאה של הרשויות המקומיות ה
. מנותני השירותנתקבל  ההוצאה שלה� שסכו�שירותי� יש . סקירהב כלולהתוספת ה

. ת שני סעיפי ההוצאהכוללי� התעריפי� א, בשירותי� שעלות� חושבה על פי תערי�
.  של הרשויות המקומיות בנפרד מאשלי� ההקצאה התקבלהPACTקט בנוס� בפרוי

הסקירה כוללת אומד� של עלויות האחזקה השוטפות של המחלקות לשירותי� 
שנעשו בשיתו� מנהל האג� במשרד הרווחה , חברתיי� על ידי הרשויות המקומיות

  . ולאחר שיחות ע� בעלי תפקידי� ברשויות

 של 2004�2000יב לשני�  מבוססת על ספרי התקצת התפתחות ההוצאה לאור� זמ�סקיר
ת והמוסד לביטוח "משרד התמ, עלייהההמשרד לקליטת , משרד הרווחה, משרד החינו�

שירותי� שסכומ� לא נלקח מתו� סעי� תקציבי למשל ,  אילוצי� של חוסר מידעיש. לאומי
של תקציב ה מס� 83% הוא התקציבי� שנסקרו שיעור. אלא מפגישות ע� נציגי המשרד

חו� , תכנו�הכל משרד נלקח תקציב מ . מס� התקציב לילדי� בסיכו��70%משרדי� אלו ו
. 2004המידע על שנת  לש� השוואה ע�  נלקחו נתוני ביצועממנוהמוסד לביטוח לאומי שמ

   . מדד המחירי� לצרכ� והשכר במגזר הציבורי� שני מדדי� נבחרו
  2003-2000מדד המחירים לצרכן 

 2000 200120022003 

 1.007 1.056 1.011 1.011המדד
  2004, שנתון סטטיסטי לישראל: מקורה                        

  2004-2000ר ממוצע נומינלי למשרת שכיר במגזר הציבורי שכ

 2000 2001 2002 2003 2004 

 6,581.3 6,813.6 6,813.6 6,775.0 6,531.1 שכר נומינלי ממוצע

ומדד השכר במגזר ,  את עליית המחירי� ויוקר המחייה באר�מדד המחירי� לצרכ� משק�
בהצמדה למדד המחירי� , מחירי� שוטפי�בההוצאות הוצגו . וח אד�ת כיו עלוהציבורי משק�

   .] הוצאות הממשלה לשירותי� המרכזיי�– 5ראו נספח [ המגזר הציבורישכר פי לצרכ� ול

  :  מאפייני�שלושהכל סעי� תקציבי הוגדר על פי 

  . טיפולישירות   אוהשירות מניע: הסיווג) א(
  . צבאותקאו ביתי � שירות חו�, בקהילהשירות  :קו� השירותמ) ב(
  : � תחומי7 הוגדרו –בות תחומי המחוי) ג(

אינ� מקבלי� טיפול רפואי ואינ�  שבעוני כלכלי מתמש�ילדי� : קיו� פיזי) 1(
  ;פנימיות ומעונות יו� במשרד הרווחה: שירותה. מקבלי� תזונה מתאימה

חיי� במשפחה הילדי� : יוע להורי� לטפל בילדי�ס � שתייכות למשפחה ה) 2(
הופרדו .  או מנותקי� ממשפחת�שאינ� שייכי� למשפחהילדי� ,  תומכתבלתי

השתייכות למשפחה בשירותי� חו� וקהילתיי� השתייכות למשפחה בשירותי� 
  .תקציב לילדי� המיועדי� לאימו�המועדוניות והתקציב מיועד  למחויבות זו. ביתיי�
אינ� משתתפי� באופ� ש ילדי�: )חינו�(רכישת מיומנויות והעשרה , המידל) 3(  

 ,�ספרי( גישה לאמצעי לימוד אי� לה�,  פורמליתחינו� או הכשרהסדיר במסגרת 
למחויבות  .ובעיות הסתגלות לבית הספרלימודי� ב קשיי� יש לה�, )עזרי�, משחקי�
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הכשרת נוער במשרד לאג� ה המוסד לביטוח לאומי ושל מענקי לימוד זו מיועדי�
 .ת"התמ

 הטיפול באמצעות.  ילדי� המבטאי� מצוקה רגשית:ביטחו� ורווחה רגשית) 4(
טיפול יו� אמבולטורי במחלקות לבריאות הנפש במשרד  ;י במשרד החינו�"אג� שפ

  .הבריאות
  להתחברמתקשי�, ילדי� הסובלי� מבידוד חברתי: השתלבות חברתית) 5(
,  מקשר ע� מבוגר תומ�אינ� נהני�,  למצבי� חברתיי�� להסתגלמתקשי, לבני גיל�

 :הטיפול.  הזדמנויות ליצירת קשרי� חברתיי� ולרכישת מיומנויות חברתיותלה�אי� 
  .פני� ופנימיות יו� במשרד החינו�הה במשרד לביטחו� "תכנית מציל

. ההזנח, מינית, נפשית, עללות פיזיתילדי� נפגעי הת: הגנה מפני אחרי�) 6(
  .לסבי ומרכז טיפול לנפגעות תקיפה מינית�מרכז חירו� לנוער הומו: להטיפו

ות  בהתנהגאוילדי� שמעורבי� בהתנהגות פלילית : ינותיעברהגנה מפני ) 7(
קציני ביקור סדיר : הטיפול. סביבות מסכנות, סמי�ואלכוהול : המסכנת אות�

 .רד המשפטי�מש, משרד החינו� ומחלקת נוער בסנגוריה הציבורית, ר"במחלקת שח

  

6.2 ÌÈ‡ˆÓÓ‰  
  

˙ÏÏÂÎ‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ מיליארד 3.6 הייתה 2004 על פי תכנו� לשנת � שיעורה. 
  .ר לתשתיות מקצועיותשאפעולה והיועדו ל 91.3% . מתקציב המדינה לאותה שנה1.5%

על פי נתו� זה .  אל� ילדי�330� כ�  בסיכו�נתוני� מהילדי� בישראל 15%�ש מעריכי�
הוצאה זו לא כוללת את .  �10,942 הייתה 2004ממוצעת לילד בסיכו� בשנת ההוצאה ה

אקונומי � ההקצאה הניתנת בגי� תוספת שעות לימוד בבית ספר יסודי לפי מצבו הסוציו
ההוצאה הממוצעת לילד ע� תוספת זו הייתה  1.בשנה�  מיליו� 599של התלמיד בס� 

    .2004בשנת  � 12,757בסיכו� 
  

‰ ÈÙ ÏÚ ‰‡ˆÂ‰È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó:  37%משרד החינו�ב 31%, משרד הרווחה מההוצאה מקורה ב.  
 מתקציבו לטובת ילדי� 29.8% מפנה )ת"כולל פעילות משרד התמ(משרד הרווחה 

  .מתקציבו 18.9% העלייה מפנה המשרד לקליטת ;בסיכו�
  

‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰„ÏÈ‰ ÏÈ‚ ÈÙ ÏÚ ‰‡ˆÂ‰   
  . לילדי� בגיל הר� 14%�  ו13�6י בנ מופני� ל30%, 17�14י נ לילדי� ב56%

�6,434 הייתה ההוצאה 13�6 לבני ; �23,493  הייתה17�14 לילדי� בניההוצאה השנתית  , 
6,751 �בהקצאת דפוס הוצאה זה משק� העדפה לבני נוער . 5לילדי� עד גיל  

  ). הילדי� מ50% שה� (13�6 והקצאה נמוכה יחסית לילדי� בני המשאבי�
  

‰ÚÈ�ÓÂ ÏÂÙÈË: 13%הפו� על 'למשל  (לשירותי� המיועדי� למניעהיב מופני�  מהתקצ
שירותי� לא נכללו בסקירה . תקציב זה מקורו בקצבת מזונותמחצית ו ,)לנוער' הפו�

 מדד ל פיילדי� על ההקצאה הדיפרנציאלית משלל, ה פוטנציאל מניערבי� שיש לה�
 ולרכוש מוד בסיכו� ללשל ילדי� למימוש זכות� לסיועהטיפוח במערכת החינו� 

 מצבי סיכו� בקרב ילדי� קטנה מאוד תההקצאה המכוונת למניעע� זה . מיומנות
י בנ ל19%, ני כל הגילי� לילדי� בי�השירותי� מיועד מ74% .יחסית להקצאה לטיפול

   .17�14ולבני  5�0י בנ ל4�3% ורק 13�6
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ÏıÂÁ‰ ÌÈ˙Â¯È˘-ÌÈÈ˙È· ל53%  לעומתמהתקציב 31% מופני�  ÌÈ�˙È�‰ ÌÈ˙Â¯È˘
 ‰ÏÈ‰˜·ו � מעריכי�. )קצבאות ( לשירותי� שאספקת� אינה קשורה למקו�16%

 מכלל הילדי� 10% שיעור� וביתיות�בסיכו� נמצאי� במסגרות חו�ילדי�  33,500�כש
  .בסיכו�
הוצאה  � 8,352לעומת ,  �33,809 היאילד לשנה לביתיי� �חו�השירותי� העלות 

  . תיותבי� לילדי� בסיכו� שאינ� במסגרות חו�שנתית 
  . מיועדי� לתשתיות מהתקציב8.7% רק

  

˙Â·ÈÂÁÓ‰ ÈÓÂÁ˙ מופני� סכומי הוצאה גדולי� במיוחד ה� השתייכות שאליה� 
היק� המשאבי� . ביטחו� ורווחה רגשית וצרכי� בסיסיי�, למידה ומיומנות, למשפחה

. מאפייני� רבי� מהילדי�הקשיי� ההמוקצי� לתחומי� אלו משק� את חשיבות� ואת 
כלומר , ביתית� מסגרת חו�ל א ההוצאה בתחו� השתייכות למשפחה היחצי מיותר

 רק . הילד ולא לשק� את היחסי� עמוו שלשירותי� המיועדי� להחלי� את משפחתל
בתחומי� למידה . תחו� חשוב זהבמיעוט ההקצאה מכוונת להתערבות מיוחדת 

  .  ומיומנויות וצרכי� בסיסיי� עיקר ההוצאה היא בקהילה
  

 עלויות תשתיות ילב ÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ÈÌ את התקציב לפי קבוצות בחו�ל אפשר
ההקצאה הגדולה . קצבאות הביטוח הלאומי ושירותי� הניתני� בהיק� קט�, מקצועיות

 – טיפול בפרט ;בשנה� כמיליארד  –ביתיי� � שירותי� חו�לפנימיות וביותר ניתנת ל
י "ד הרווחה והבריאות ואג� שפכולל עלויות עובדי� סוציאליי� במשר( ח" ש582,000

מסגרות  ל נמוכה יותרההוצאה . �267,000 –השכלה אלטרנטיבית  ;)במשרד החינו�
  .טיפול בעבריינותל ו�תגבור לימודיל, הצהריי��אחר

  

ÌÈ·Èˆ˜˙· ˘ÂÓÈ˘· ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙„ÈÓ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰˜ÈÓÚÓ ‰�ÈÁ· ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÓ¯Â‚ ‰ÓÎ.  יש
 את סדרי ואינ� משקפי�  אינ� ברורי�ת�הקריטריוני� להקצאסעיפי� תקציביי� ש

 תכניות ופעולותאות� ו ,הקצאה לשירותי�כפילויות ביש  ;של הוועדהת העדיפו
  ; משרדי� ואגפי�באמצעות כמהמופעלות 

 לתעל למטרות אחרות צרי� מסוימותתקציבי� המוקצי� כיו� לפעילויות את מקצת ה
  . במערכתהצפויי�שינויי� הלנוכח 

  

 ‰‡ˆÂ‰‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ÏÔÓÊ Í¯Â‡:כ חלה עלייה של 2000 עומת תקציב ל2004תקציב  ב �
בתקציב המשרד לקליטת . בהקצאה לילדי� בסיכו�) הצמדה למדד המחירי� לצרכ�( 8%

 חלהת "המוסד לביטוח לאומי ומשרד התמבתקציבי  .22%של עלייה חלה עלייה ה
  . ירידה

על פי (משלתיי� חלה ירידה בכל המשרדי� המ 2003 לעומת תקציב 2004 בתקציב
מוסד לביטוח בעלייה והמשרד לקליטת ב. 6%�כ של  בשיעור) רמות המחירי�שלוש

17%�  כלאומי הירידה בתקציב.  
  

 למגמות אחרות �שנתיות יש להשוות�להבי� את גודל השינויי� והמגמות הרבכדי 
 מספר –במשק מבחינת התפתחות משאבי� פוטנציאלי� ומבחינת היק� הצור� 

 2004�2000שני� ב.  יוצגו מגמותלכ�, אחר נתו� זה מעקב שוט� אי�. כו�הילדי� בסי
קציב יותר מהגידול בת ו,4% –תוצר הגידול ביותר מ ההוצאה לילדי� בסיכו� עלתה

 הילדי� שנזקקו באוכלוסיית הגידול משיעורנמו� זה שיעור  ואול�, 5% –המדינה 
37%�יותר מ–לשירותי� .  
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   : דרכי� בשתי˙ÂÏÚ-˙ÏÚÂ˙ניתוחי נערכו 
עלייה בשנות העלייה בשכר בעקבות בי� הילד בסיכו� לל ההוצאה ה בי�השווא) א(

  :השכלה
�  159,200 שני� לעומת תועלת של לעשרלילד �  132,600 א כי העלות הינמצא

  . שנות עבודהבארבעי�מתשלומי מס 
   :נוערעבריינות מניעת של התועלת בדיקת  )ב(

 מיליו� 20.9לעומת תועלת של �  מיליו� 10.1 היאות נוער מניעת עבריינעלות נמצא ש
 �  .ומניעת מאסר� של בני נוערנובעת מהכנסות ממסי� ה

  

6.3  ˙�˘Ï ‰‡ˆ˜‰‰ ÁÂ˙È�2004  
  

 2004המתוכננת לילדי� בסיכו� לשנת ) כולל רשויות מקומיות(ס� ההוצאה הממשלתית 
 מהילדי� 15% �נמצאי� בסיכו . מתקציב המדינה1.4% ,� מיליארד 3.6 הוא

 בלי  �10,942  הייתה2004 בשנת ההוצאה הממוצעת לילד. 330,000� כ– בישראל
אקונומי של התלמיד � התוספת בגי� שעות לימוד בבית ספר יסודי לפי מצבו הסוציו

הניתוח .  �12,757בתוספת זו ההוצאה הממוצעת לילד הייתה  .� מיליו� 599בס� 
  .שלהל� אינו כולל תוספת זו

  

6.3.1 ‰˘È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ÈÙ ÏÚ ÌÈ˙Â¯È  

 הקצאה :הוצאות משרדי הממשלה והרשויות המקומיות נבחנו בשלושה אופני�
 ההוצאה של המשרד מתו� ס� שיעור ;לילדי� בסיכו� מתו� ס� הוצאות המשרד

 ופירוט הוצאות כל משרד ממשלתי לילדי� בסיכו� על פי ;ההוצאה לילדי� בסיכו�
  .גיל הילד ועוד, מחלקות

  
 ˙Â‚ÏÙ˙‰‰‡ˆÂ‰‰Ó‰ ˙È˙Ï˘Ó  

משרד החינוך

31%

משרד הרווחה

37%

משרד ראש 

הממשלה

0.2%

משרד המשפטים

0.6%

המשרד לקליטת 

עלייה

1.1%

ביטוח לאומי

13%
המשרד לביטחון 

פנים

3%

משרד הבריאות

5%

משרד הבינוי 

והשיכון

0.1%
משרד התמ"ת

9%
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ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ : מיליו� 477.6ס� ההוצאה � קצבת :י� העיקריי�השירות. 
קצבת שארי� , )29% (הוריות�מענקי לימוד למשפחות ברוכות ילדי� וחד, )50% (מזונות

 הנושאי� . ונות� שירותי� כלליי� המוסד מטפל בכל הגילי�).11%(לילדי� יתומי� 
  .למידה ומיומנות, רכי� בסיסיי�צ: העיקריי�

 ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰‰ÌÈ�Ù : מיליו� 106.2ס� ההוצאה �  חוקרי נוער:פעולההתחומי . 
 המשרד ).11% (תכנית מצילה, )18% (כלא אופק –  תקציב שירות בתי הסוהר,)71%(

 הנושאי� המרכזיי� ה� הגנה מפני התנהגויות סיכו� והשתלבות .14�17 בבנימטפל 
ביתיי� �השירותי� בו חו�). מצילה(שרד מפנה משאבי� לפעילות מניעה המ. חברתית

  ).אג� הנוער(וכלליי� ) מצילה(קהילתיי� , )ס"שב(
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó: מיליו� 195.3 ס� ההוצאה �  עלויות עובדי� סוציאליי�:תחומי הפעולה. 

 59%. )29% ( ואשפוז מלא)29% (טיפול יו� אמבולטורי, )שליש מההוצאה הכללית(
�השירות הוא ברובו חו� . לבני נוער29.8%, הגילי�משירותי המשרד מופני� לילדי� בכל 

ביטחו� ורווחה : נושאי הטיפול.  עלות אשפוז מלא ועובדי� סוציאליי�–) 60%(ביתי 
  .השתייכות למשפחה וקיו� פיזי והתפתחות, רגשית

ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó : יליו�  מ1,137.2ס� ההוצאה�אג� , )38% (ימיותפנ: פעילותהתחומי . 
. )7%(פנימיות יו� , )7%(קידו� נוער , )7%(מורות חיילות , )11% (י" ושפ)17% (ר"שח

  מהשירותי� ה�62% . הגילי� לכל37%, 17�14 לבניהשירותי� מיועדי�  מ48%
ביטחו� ורווחה , למידה ומיומנויות: נושאי הטיפול. ביתיי�� השאר חו�, קהילתיי�

  .רגשית והשתלבות חברתית
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó: מיליו� 7.6 תקציב הרשות למלחמה בסמי� לילדי� בסיכו� � .

  .17�14 ניהרשות מסייעת לילדי� ב
ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó: מיליו� 21.5 17�14לבני  עלות הסנגוריה הציבורית �.   

 ˙ËÈÏ˜Ï „¯˘Ó‰‰‰ÈÈÏÚ: מיליו� 41.3 ס� ההוצאה � המחלקה: תחומי הפעילות. 
). 16%(מחלקת רווחה , )38%(מחלקת קליטה בקהילה , )46%( לילדי� יוצאי אתיופיה

התכניות מכוונות ). 32% (5�0י נולילדי� ב) 41%(מסייע בעיקר לבני נוער המשרד 
הנושאי� הבולטי� ה� השתלבות חברתית ולמידה . השירותי� קהילתיי�. למניעה

  .ומיומנות
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó: מיליו� 1,287הוצאות ה ס� � השירות לילד ונוער :הפעולהתחומי . 

 )חצי מההוצאה הכללית(  שכר עובדי� סוציאליי�;)36% ()פנימיות(ביתי �טיפול חו�
רות יש, ני�"ביתי ומפת� טיפול חו�� חסות הנוער � שירותי תיקו� ונוער מנותק; )18%(

חזקת ילדי אהשתתפות ב; )13% (לטיפול בצעירי� ונערות במצוקה וקציני מבח� לנוער
�המשרד מטפל בבני נוער . )12% (ותרווחה במעונ 48% �� ובילדי� בכל הגילי�  27% .

.  מופנה לפעילות מניעה1%�פחות מ, ביתיי��  מההוצאה היא לשירותי� חו�45%
השתייכות למשפחה והשתלבות , המשרד מטפל בעיקר בביטחו� וברווחה רגשית

  .חברתית
Ó˙‰ „¯˘Ó"˙: מיליו� 334 ההוצאות ס� �. הכשרת נוער: יקרי עתחומי פעולה. 

נושאי הטיפול בעיקר למידה . הטיפול קהילתי. 5�0� ו17�14 בניהמשרד מטפל ב
   .ומיומנות

ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ�È·‰ „¯˘Ó: מיליו� 3הוצאות ה ס� � . שיקו� שכונות:תחו� פעולה ראשי. 
  .המשרד מטפל בכל הגילי� טיפול מניעה בקהילה
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  תקציב ילדי� בסיכו� 
  

תקציב לילדים ה  
 )₪אלפי (כון בסי

כלל התקציב 
 )₪אלפי (

הוצאה ה שיעור
הוצאה המסך 

  לילדים בסיכון

הוצאה ה שיעור
מסך תקציב 

 המשרד
 1.4% 100% 266,832,600 3,610,925  סך התקציב 

 2.3% 12%  20,919,170    477,680     ביטוח לאומי

 1.4% 3%  7,474,991  106,220    פניםההמשרד לביטחון 

 1.3% 5%  15,601,305  195,343     ותמשרד הבריא

 4.4% 31%  25,866,169  1,137,193   משרד החינוך

 1.3% 0.2%  565,907  7,608         משרד ראש הממשלה
 1.1% 1%  1,985,726  21,500       משפטיםהמשרד 

 18.9% 1%  217,995  41,281       עלייהההמשרד לקליטת 
כולל (משרד הרווחה 

ת "ב משרד התמתקצי
)לילדים בסיכון

1  1,621,014  

 
 

5,437,507  45% 29.8% 

 0.0% 0.1%  7,738,235  3,085         משרד הבינוי והשיכון
  
  

6.3.2  ‚‰ÏÈ  

שירותי� הת היעד של ויאוכלוסלשלוש קבוצות גיל לפי אוכלוסיית הילדי� חולקה 
יה� עלויותול הגילי� כב שירותי� המיועדי� לילדי� יש. המותאמי� לגיל הילד

  .  בנפרדותמוצג
  

  2004שנת בההוצאה לכל קבוצת גיל 
  

  ההוצאה   קבוצת הגיל
  )₪אלפי (

התפלגות 
  ההוצאה

התפלגות   מספר ילדים
  הילדים

שירותים 
בכל  לילדים
  הגילים

1,361,464  37%      

5-0  199,252  6%  75,900  23%  

13-6  388,463  11%  168,300  51%  

17-14  1,661,746  46%  85,800  26%  

  100%  330,000  100%  3,610,925  כ"סה

 מההקצאה מופנית לשירותי� המיועדי� לבני 46% . מההוצאה מוקצה לילדי� בכל הגילי�37%

  .5�0  לבני�6%ו 13�6  לשירותי� המיועדי� לבני11%, נוער

                                                 
 2005 משנת . למשרד הרווחה2004 מטה הכשרת נוער והוצאות על מעונות השתייכו בשנת 1

 .ת"למשרד התמהם שייכים 
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  התפלגות ההוצאה                                

  
  
  
  

�(שנתית ההוצאה ה גיל הילד( 

5-0 6,751 

13-6 6,434 

17-14 23,493 

ìéâä ìëì òöåîîéí 10,942 

  
  
  

  .2.4פי גבוהה  17�14 ההוצאה לילד ב�.  מהממוצעה נמוכ13עד גיל ילד  לההוצאה השנתית

6.3.3 ˘ÚÈ�Ó È˙Â¯È‰  ÌÈ˙Â¯È˘ÂÌÈÈÏÂÙÈË  

ל ופי לטמכוו�שירות טיפולי .  סיכו� מכוו� למניעת היווצרות� של מצביהשירות מניע
  .תוצר נלווה לשירותי� טיפוליי� רבי� הוא מניעה. בבעיה קיימת

 למניעהתקציב ה חצי .שירותי מניעה) 12%(ר שאוה) 88% (י� טיפולי� השירותי� הרוב
 ה� קצבת מזונות תקציבי פעולה המיועדי� לילדי� בסיכו� בלי. מקורו בקצבת מזונות

  . מהתקציב6�7%

5-0 
14% 

13-6 
30% 

17-14 
56% 
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 שירותי טיפול ומניעההתפלגות ההוצאה הממשלתית ל               

  
 4�3% ורק 13�6 בני ל19%, )74%(כל הגילי� בני  לי� מיועד המניעה שירותירוב

17�14�  ו5�0 לבני.  
   

 ˙Â‚ÏÙ˙‰‰‰‡ˆÂ‰‰ÚÈ�Ó ˙ÂÏÂÚÙÏ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ÈÙ ÏÚ  

 תקציב המניעה   
  ₪אלפי 

 תקציב המשרד 
 ₪אלפי 

 תקציב %
 המניעה

 מתקציב %
 המשרד 

 66% 66%  477,680          314,350           המוסד לביטוח לאומי
 10% 2%  106,220  10,150            המשרד לביטחון הפנים

 2% 1%  195,343          4,330              משרד הבריאות
 11% 26% 1,137,193  125,999          משרד החינוך

 30% 0%  7,608             2,300              משרד ראש הממשלה
 16% 1%  41,281           6,564              המשרד לקליטת העלייה

 1% 2%  1,287,011       10,888            משרד הרווחה
 100% 1%  3,085             3,085              משרד הבינוי והשיכון  

 12% 100% 3,255,421  477,667           כ"סה
  

קצבה , קצבת מזונות – מקור� בתקציב המוסד לביטוח לאומי ה משירותי המניע66%
 מתקציב משרד 26% ; הדרכה למניעת תאונות בקרב ילדי�,לילד יתו� וילד נטוש

 ותכניות המיועדות לתלמידי� יוצאי PACT, מלחמה בסמי�ל י"אג� שפ –החינו� 
, תכנית אסא ותכניות לגיל הר�, פנימיות יו�, המרחב הפתוח בסביבת סיכו�, אתיופיה
  . קציני ביקור סדיר–ר "אג� שח

  

 30% ;)66%(שירותי מניעה ל מתקציבוניכר שיעור המוסד לביטוח לאומי מוציא 
 מתקציב 16% ;הרשות הלאומית למלחמה בסמי� –מתקציב משרד ראש הממשלה 

ל וקייטנות "הכנה לצה, פעולות חברה, קדי� שכונתיי�מו –עלייה ההמשרד לקליטת 
חוגי� בחברה , אלכוהול, תכניות בתחו� סמי� –אג� החברתי ב .ליוצאי אתיופיה

, מלחמה בסמי� – י" אג� שפ–  מתקציב משרד החינו�11�10% ;ועוד, להגנת הטבע
PACTות יו�פנימי, המרחב הפתוח בסביבת סיכו�,  ותכניות לתלמידי� יוצאי אתיופיה ,

פני� ה משרד לביטחו� ; קציני ביקור סדיר–ר "אג� שח, תכנית אסא ותכניות לגיל הר�
 ,שיקו� שכונות –  מתקציב משרד הבריאות2%�1% רק .וחפתתכנית מצילה ובית ספר 

 
 

מניעה 

 474,167
12%

3,435,828

88%

טיפול
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 מבח� – ומשרד הרווחה ;תכנית אחיות יוזמות ותכניות למניעת אלימות במשפחה
קייטנות ונופש לאימהות  ימות בקרב נוער והפעלתפעולות קהילתיות למניעת אל, רנוע

  .ברוכות ילדי�
  
  

6.3.4 ˘ ‰ÏÈ‰˜· ÌÈ˙Â¯ÈÂıÂÁ ÌÈ˙Â¯È˘- ÌÈÈ˙È· 

ביתיי� �שירותי� חו�, שירותי� הניתני� בקהילה: השירותי� חולקו לשלוש קבוצות
  .ושירותי� שאספקת� אינה קשורה למקו�

טיפול על ידי :  בביתגרילד הכש לשירותי� הניתני� בקהילה י�התקציב מיועדמ 53%
ייעו� , ת קבוצה לנערות עולו, יו�נותמעו, תהשתתפות במועדוניו, ת הספריועצת בי

  .להורי�
  :משרד הרווחהב ;משרד החינו�תקציב פנימיות ב: ביתיי�� לשירותי� חו� מיועדי�31%

משרד ב ;שירותי אימו�, רשות חסות הנוער, משפחות אמנה ומרכזי חירו�, פנימיות
עובדי� , מוסדות אשפוז גמילה ושיקו�, אשפוז מלא,  מחלקות פסיכיאטריות:הבריאות

 –לאומי הביטוח ב ;שירות בתי הסוהר כלא אופק: משרד לביטחו� פני�ב ;סוציאליי�
  .הקר� למפעלי� מיוחדי� לפנימיות

 קר� לילדי� : לשירותי� שאספקת� אינה קשורה למקו�י� מהתקציב מופנ16%
אג� חקירות נוער במשרד , ת ומענקי לימוד מהמוסד לביטוח לאומיקצבאו, בסיכו�

  .תקציב הסנגוריה הציבורית לבני נוער במשרד המשפטי� ,לביטחו� פני�
  
  

   לפי מקו� השירותההוצאהתפלגות ה

 

  השירותי� ופיההוצאה בשאר מ3.4 פי גדולהביתיי� �חו�הההוצאה לילד בשירותי� 
  .עלות לילדה מממוצע לושהש
  
  

 שירותים

ביתיים-חוץ
29%

 שירותים כלליים
15%

 תיםשירו
קהילתיים

56%
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 ₪ההוצאה השנתית לילד  מספר הילדים ₪ההוצאה  יםהשירות

   33,809      33,578 1,135,227,000  יםביתי-חוץ
  8,352       296,422 2,475,697,000 ים וכללייםקהילתי

 10,942      330,000 3,610,925,000 סך הכול

 6.3.5  ÌÂÁ˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˙Â¯È˘‰ÈÂÁÓ· ˙Â  

בפרק זה מנותח היק� ההשקעה לכל אחד מהתחומי� בה� ממליצה הוועדה להגביר 
ניתוח זה מצביע על התחומי� הזוכי� כיו� . את מחוייבות החברה לילדי� בסיכו�

לכ� ,  אחד מחויבותל להשתיי� ליותר מתחו�וכל שירות יכ. לעדיפות גבוהה ביותר
  . באחוזי� לא תתבטאהתפלגות ההוצאה

למידה ,  השתייכות למשפחה:� מופני� סכומי הוצאה גדולי� במיוחדאליהשהתחומי� 
 משק� את חשיבות� ואת לה�היק� המשאבי� המוקצי� . ומיומנות וצרכי� בסיסיי�

 יותר ממחצית ההוצאה בתחו� , יחד ע� זאת.מאפייני� רבי� מהילדי�ההקשיי� 
 בתחומי.  מיוחדות ומיעוטה בתכניותתוביתי� ת חו�ומסגרל היאהשתייכות למשפחה 

בצרכי� בסיסי� עיקר .  עיקר ההוצאה בקהילה�מיומנויות וצרכי� בסיסיי� הלמידה וה
מעונות של משרד ל בלמידה ומיומנויות עיקר ההוצאה . בגי� קצבאותאההוצאה הי

  . ת"הרווחה והתמ
קרבנות תקיפה , שירותי אימו� �הגנה :  סכומי� נמוכי� יותר אליה�התחומי� שהופנו

מעונות רווחה  �  קיו� פיזי ;)שירותי מניעה ( הגנה מפני התנהגויות סיכו�;יתמינ
  . הבריאותמסגרות של משרד  ;ומסגרות חו� ביתיות

  
‰ ÈÙÏ ‰‡ˆÂ‰˙Â·ÈÂÁÓ‰ ÈÓÂÁ˙  

  	במאות אלפי 

  
למידה  שירותים

 ומיומנויות
צרכים 

 בסיסיים
השתייכות 

 למשפחה
השתלבות 

 חברתית
ביטחון  הגנה

ורווחה 
 רגשית

ם פיזי קיו
והתפתחות 

 )בריאות(

הגנה מפני 
התנהגויות 

 סיכון

-חוץ

 יםביתי
2.7 520.4 945.4 517.6 478.2 611.4 64.0 424.6 

  יםקהילתי
 יםוכללי

1219.3 634.5 522.7 628.4 365.6 590.3 251.7 249.0 

 673.6 315.6 1201.7 843.8 1146.0 1468.0 1155.0 1222.1 סך הכול
  

6.3.6 ‰˘ ÌÈ˙Â¯È‰ÓÌÈÈÊÎ¯1  
דר� אחרת לבחו� את עיקרי העדיפויות הנוכחיי� היא לבחו� את סוגי השירותי� 

 מתקציב 82% נכללו השירותי� המרכזיי� שעלות�. המרכזיי� הניתני� ועלות�
, לא נכללו קצבאות מטע� הביטוח הלאומי ושירותי� הניתני� בהיק� קט�. הפעולה

ברוב המקומות נכללי� שירותי� חשוב לציי� ש. ועלות המוקדשת לתשתיות ומטה
  .הניתני� על ידי שני משרדי ממשלה או יותר

  

                                                 
1

  .5  ראו נספח–פירוט השירותים ועלותם ל 
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    1,038,877,000    ביתיי�� פנימיות ושירותי� חו�

    154,821,000    משרד הרווחה, מעונות יו�
   581,746,000  פול בפרט יט

    387,071,000  השכלה אלטרנטיבית

    153,087,000  מסגרות אחר הצהריי�
    267,440,000  �תגבור לימודי

    127,872,000  טיפול בעבריינות
‰Ò"ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ˙Â¯È˘ Î        2,712,913,000    

  
�   ילדי��33,000בכמטפלי� ה, ביתיי��לשירותי� חו� מהתקציב מופני� לפנימיות ו38% 

 ממוצע ההקצאה  בעוד,לילד בשירותי� אלו � 31,670ית ממוצעת של הקצאה שנת
   .ח" ש10,942 היאהשנתית לילד 

בדי�  ועיקרו עלויות עו, לשירותי� שעוסקי� בטיפול בפרטי� מופנ מהתקציב21%
סי� "י במשרד החינו� ועלויות קב"אג� שפ,  הרווחה והבריאותי במשרדסוציאליי�

קבוצה זו כוללת בעיקר שירותי� של ייעו� לילד . ושיקו� שכונות במשרד החינו�
התערבויות קבוצתיות , ל בילדייעו� לאנשי מקצוע אחרי� ביחס לטיפו, ולהורה

 קשה להערי� את. שירותי� אחרי�ל שנועדו לקשר את הילד והמשפחה והתערבויות
 ששירותי� אלו מופני� מאחר. ילדללות  ואת הע הילדי� המקבלי� את השירותמספר

  . ילד נמוכה יחסיתלהעלות , לילדי� רבי�
. השירותי� המרכזיי� מתקציב 14%שירותי� שמספקי� השכלה אלטרנטיבית שיעור ה

משרד ,  קידו� נוער�ה "תכנית היל, ת"משרד התמב כוללי� את אג� הכשרת נוער ה�
שירותי� אלו .  הרשות לשיקו� נוער� ני� מוניציפליי� וממשלתיי� "החינו� ומפת

18,000� כ�ילד ל והעלות , ילדי�21,500�לכמיועדי�  � גבוהה מהעלות � שנהל 
  .ח"ש 12,500 שלהממוצעת 

כניות ותוספת שיעורי עזר ת: מודי מהשירותי� המרכזיי� מספקי� תגבור לי10%
 תכנית � ר "אג� שח, תקציב משרד החינו� למורות חיילות, לתלמידי� יוצאי אתיופיה

. נרחבתמיועדות לאוכלוסייה ו תכניות אל. ר"כיתות אתגר ו"מב, אמ� ונחשו�, א"מל
 . ילדלהעלות את  מספר הילדי� ואתכ� קשה להערי� ל, חופפי� מהשירותי� מקצת

 מהשירותי� המרכזי� המיועדי� 6% משרד הרווחה ת מעונות יו� שמתקצבעלושיעור 
ייתכ� . בשנה � 9,830ילד והעלות ל,  ילדי��16,000תקציב מיועד לכה. לילדי� בסיכו�

 מקבלי� את 5�0 בני(� ג� שירותי� אחרי� הילדי� המבקרי� במעונות מקבלישמקצת 
  ).  הנמוכה ביותרההקצאה

וטיפול ) מועדוניות ופנימיות יו� ובתי� חמי� לנערות(מסגרות אחר הצהריי� שיעור 
כלא אופק וחוקרי נוער , אג� נוער במשטרת ישראל ובסנגוריה הציבורית(בעבריינות 

  .  מתקציב השירותי� המרכזיי�6�5% )ומבח� נוער במשרד הרווחה
יש . לילד לשנה � �2,300עלות כוה,  ילדי�67,000�� נמצאי� כבמסגרות אחר הצהריי

מידת האמצעי� , על פי מספר הילדי� המשתתפי�אלו מסגרות בעלות שונות גדולה 
  ). מספר ימי� בשבוע(בה� הטיפוליי� הננקטי� ואינטנסיביות השימוש 

  
10,500�עלות כוה,  בני נוער12,241 מטופלי�טיפול בעבריינות התחו� ב �  . לשנהנערל 

נוספת עלות וה , א� מקבלי� אות�מקצת� הנוער זקוקי� לשירותי� נוספי� וני ברוב
  .  עלויות אחרותעל 
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6.3.7Ò · ˙ÂÈ‚ÂÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰  

הקצאת� אינה  שוייתכ� אהעיפי� תקציביי� לא ברורי� הקריטריוני� להקצבכמה ס) 1(
  .עדהו הושלות משקפת את סדרי העדיפ

ההוצאה הממשלתית . ל בני נוער בפנימיות שייהבעלות השהמשתת�  החינו� משרד
 הקריטריוני� מה לבחו� צרי�.  תלמידי��20,000לכבשנה �  מיליו� 421 היאבגי� סעי� זה 

ומה הקריטריוני� להקצאת התקציב בהשוואה לאילו הנהוגי� תלמיד בפנימייה קבלת ל
  . פנימיות במשרד הרווחההתקציב ל ביחס

  ובולטי�משמשי� להקצאת סעיפי� נוספי�הקריטריוני� הצרי� לבחו� ג� את 
מורות תקציב ; �ו�  מילי20 �קר� לילדי� עניי� שמפעיל משרד הרווחה : ביניה�

� מיליו� 85  � חיילות ושירות לאומי במשרד החינו� . 

 

  קצאה כפילויות בה) 2(
 :"כפילויות"נמצאו שני סוגי� של 

פחות באופ�  טיפול לילדי� ולמשמת� ייעו� או: שירותי� המיועדי� לטיפול בפרט )א(
עובדי� : קיד זה כלול בהגדרת תפקיד�במערכת שתפותי�  שיריש. פרטני או קבוצתי

שירות , סיכולוגיפסיכולוגי� בשירות הפ, יועצי� בבתי ספר, סוציאליי� במחלקות
ת המטרות ואוכלוסיית היעד של כל אחד מהשירותי� ו שהגדרא�. עודבריאות הנפש ו

 של התקציב יטביניצול מ. ממשלתית גבוהההעלות ה. תכ� חפיפהית, אלהות אלה משונ
בה� יוגדר התפקיד של שכניות טיפול מובנות גיבוש ת מחייב והמוקצה לפעילויות אל

 .כל אחד מהגורמי�

 בולטות : משרדי� ואגפי�של כמהמימו� משותפי� בכניות ופעולות בהפעלה ו ת)ב(
 כספי� לרשויות העברתמשרדי� אחרי� או  ע� בשיתו�תכניות של משרד הקליטה 

 באופ�יש חשיבות לתכנו� ופיקוח . מקורותכמה מאגמות תקציבי� מהמקומיות 
בלתי  איגו� משאבי� ולא שירותי� זהי� דרוש.  ולא כפולי�נוספי�שהשירותי� יהיו 

הפע� זאת חשוב לציי� שעצ� הופעת סעיפי� זהי� בתקציבי משרדי� . מתואמי�
עידה בהכרח על כפילות ויכולה להעיד ג� על איגו� משאבי� המהווה שוני� אינה מ

 ממלאי� את אותו ואינ� משו� שהשירותי� אינ� ניתני� לאות� ילדי� .דבר רצוי
 .צור�

 

  פורמותר) 3(
למשל את התקציבי� המיועדי� . צרי� לתעל תקציבי� לפי השינויי� הצפויי� במערכת

  .יו� הלימודי�היו� לפעילויות אחר הצהריי� והארכת 

 

  וצאה בגי� תשתיות ה) 4(
כמה כפילויות וחוסר יעילות נמצאו ב.  מהתקציב8.7%� כהוצאה לתשתיות שיעור ה

יחד ע� זאת . העלות המוקדשת לתשתיות אינה גבוהה .סעיפי� הקשורי� לתשתיות
 .יתכ� שאיחוד וייעול מערכות הפיקוח יביאו לחסכו� במשאבי�
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6.4 ‰ ÁÂ˙È�·Èˆ˜˙ÌÈ�˘·  2004-2000  

  

6.4.1 ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙Â‡ˆÂ‰  

המשרד לקליטת , משרד הרווחה, משרד החינו� �  משרדי�ה יתקציבמ 83% נסקרו
.  מס� התקציב לילדי� בסיכו�70%� ו� ת והמוסד לביטוח לאומי"משרד התמ, עלייה

ההוצאות . מוסד לביטוח לאומי נלקחו נתוני ביצועהמ .תכנו�הכל משרד נלקח תקציב ל
לשכר או בהצמדה בהצמדה למדד המחירי� לצרכ�  או על פי מחירי� שוטפי�ות מוצג

  . המגזר הציבורי
  

  מחירי� שוטפי�ב הממשלה משרדי פילהוצאות ה
  

 2000 2001 2002 2003 2004 
2003- 

2004 
2000- 

2004 
 2% 16%- 141,054 168,924 173,130 137,405 137,640  ביטוח לאומי

 22% 7%- 958,431 1,032,322 1,079,071 1,014,809 784,988 משרד החינוך
המשרד לקליטת 

 29% 20%- 32,455 40,428 41,965 32,669 25,078 עלייהה
 21% 1%- 1,186,796 1,195,065 1,125,989 1,059,369 981,186 משרד הרווחה

 0% %-6 333,187 342,110 345,134 355,579 333,250 ת"משרד התמ
  
  

תקציב משרדי ממשלה לילדים בסיכון צמוד למדד המחירים לצרכן,   אלפי ש"ח
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תקציב משרדי ממשלה לילדים בסיכון צמוד לשכר הממוצע במגזר הציבורי,     אלפי ש"ח
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ביטוח לאומי משרד החינוך המשרד לקליטת עלייה משרד הרווחה משרד התמ"ת

שינוי מצטבר משנת 2000

15%

16%

-5%

-2%

27%

 
  

6.4.2  ˙ÂÓ‚Ó‰  

  נראיתהצמדההכל סוגי ב בכל משרדי הממשלה 2000תקציב  ל2004 תקציב בהשוואת
 שיא ההקצאה היה .8% שלתקציבי� שהוקצו לילדי� בסיכו� בשיעור העלייה בהיק� 

בכל משרדי  6%ממוצעת של חלה ירידה  2003שנת עומת  ל2004שנת ב. 2002בשנת 
  .כל סוגי ההצמדהבהממשלה 

  
ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó :שלוש ההצמדות ב22%�12של  חלו עליות חדות 2004�2000שני� ב.  

  : השינויי� שחלו בתקציבאלה

�  מיליו� 77תקציב  ה� פנימיות יו� תכנית  •�  .2001החלה לפעול רק בשנת  

עלייה במודעות בזכות הפסיכולוגי ייעוצי השירות הבתקציב חלה עלייה  •
  .והתרחבות שירותי�

  .PACTבתקציב תכנית חלה עלייה  •

אג� חלקי ר שא ב.תכניותבחלה ירידה ר "אג� שחבבמחלקת שיקו� שכונות  •
 מקצתאחריות לטיפול בההתייעלות והעברת  עקב � בתקציב ר חלה ירידה "שח

  .האוכלוסייה למערכת הנורמטיבית
אג� , בעיקר בתקציבי פנימיות יו�  ההצמדותשלושב 11%�7של  חלה ירידה 2003משנת 

  .ר ותקציב פנימיות"שח
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‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó : שלשלושת המדדי� בשיעורי� בתקציב העלה  2000בהשוואה לשנת 
.  ההצמדותשלושב נראית ירידה קלה 2003לתקציב  בהשוואה 2004בתקציב  .21%�11
ביתית �מעונות רווחה ומסגרת חו�, יי�עובדי� סוציאל נובעת מגידול בתקציב העלייה

 על פי 5%�1%שרד הרווחה בשיעור של  ירד תקציב מ2003 משנת .בשירות לילד ולנוער
  : מאפייני הגידול בתקציבאלה .שלוש ההצמדות

חוק ( חל גידול בעקבות שינויי� בחוק והכללת אוכלוסיות � תקציבי� לנוער בסיכו�  •
נוער חרדי ותקציב שירות מבח� , נוער עולה, תקציב נערות במצוקה, חסרי ישע

 ).נוער המופנה לטיפול בעברייני מי�ל

נוספו מכסות לרשות חסות הנוער , ביתי�ידול במספר הילדי� בסידור חו�גחל  •
 .מעונות ממשלתיי� ונעולי�, יטיפול חו� בית

לנערות נפתח מקלט , הופרטו שירותי אמנה,  נפתח מרכז חירו��תכנית חדשות  •
  .נפתחה תכנית למניעת שימוש בסמי� בקרב בני נוער, במצוקה

  
 ˙ËÈÏ˜Ï „¯˘Ó‰‰‰ÈÈÏÚ : בשלושת המדדי� התקציב ב עלה 2000משנת � חלה. 29%�19

החלה ש 'פלא' תכנית .עולות חברה לילדי� יוצאי אתיופיהעלייה בהקצאה לגני� ובפ
 בהשוואה חלה ירידה חדה בתקציב. עלייה בתקציבהביאה לידי  2001לפעול בשנת 

ת  בהשתתפוירידה ניכרת החל. יוצאי אתיופיהה לטיפול ב במחלקבייחוד, 2003לשנת 
  .המשרד בגני� ובפעולות חברה

  
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰:   במחירי�  2% :2000בהשוואה לשנת בתקציב חלה עלייה קלה

שינויי� נובעי� בעיקר ה. בהצמדה למדד המחירי� לצרכ� 6%של ירידה חלה .  שוטפי�
מעלייה בהקצאה ליתומי� עקב אלימות וירידה בהקצאה לילדי� עולי� ללא מבוטח 

 נראית ירידה חדה 2003 לתקציב 2004בהשוואת תקציב . דה במספר העולי�בעקבות ירי
  .  לילדירידה בתקציב מענקי לימוד בעקבות ירידה בגודל המענקמשנובעת , 16% של

  
Ó˙‰ „¯˘Ó"˙: ג� בהשוואה שלושת המדדי� בתקציב ב10% של ירידה החל 

הכשרת נוער י� סע במקורה בירידה. 2003 וג� בהשוואה לשנת 2000המצטברת משנת 
 חלה ירידה בסעי� הכשרת נוער יו� . ימי� בשבוע ומעלייה בתקציב מעונותיו�

 חלה. שנתיי��וצומצמו הקורסי� החד, י� כיתות טימספר תלמידב ידהירחלה  ,בשבוע
שיעור הירידה בתקציב . בתקציב לימודי� להכשרת נוער ארבעה ימי� בשבועעלייה 

  . 8�5% שיעור הירידה 2000בהשוואה לשנת . 10�7% הוא 2003בהשוואה לשנת 

  

6.4.3 ‰Ï ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÁ˙Ù˙‰˙ÓÂÚÂ ˜˘Ó· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ ‰‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÈÂ�È˘  

 על ידיהכנסות ה ; תקציב המדינה�התפתחות המשאבי� מיוצגת על ידי ההוצאות 
 אינדיקטורי� של קבוצות אוכלוסייה כמההיק� הצור� מיוצג על ידי . ג"תמשיעור ה
   .ומגמות
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  2004�2000ג "תקציב המדינה והתמ
  �מיליוני ב 2000במחירי שנת 
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תקציב המדינה תמ"ג תקציב ילדים בסיכון

8%

שינוי מצטבר משנת 2000

5%

4%

 
  

  
‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Â ¯ˆÂ˙‰ �ג בשיעור של " חלה עלייה בתקציב המדינה ובתמ2000 משנת 

8%�תקציב ילדי� בסיכו� עלה בכ .5�4% .  
לילדי�  ציבשתאמה את הירידה בתקירידה  חלה בתקציב המדינה 2004�2003שני� ב

4%� ג עלה ב"תמ ה;)6% (בסיכו� .  
  

Í¯Âˆ‰ � מגמות על מוצגות על כ� ,מספר הילדי� בסיכו� בישראל אי� מעקב שוט� אחר 
 שילדי� בסיכו� יכולי� להתאפיי� על ידי יותר אחרמ.  לשירותי�מספר הפוני�פי 

  .קבוצות האוכלוסייה חופפות מקצת ,מאינדיקטור אחד
גבוה ממספר הילדי�  הרווחהמספר הילדי� שהיו מוכרי� ללשכות : האינדיקטורי�

,  בית מתחת לקו העוני בישראלי לבחו� קבוצות כגו� ילדי� במשקאפשר .בסיכו�
ילדי� בטיפול פקידי סעד ומספר תיקי� , יב שנשרו ממערכת החינו��תלמידי כיתות ט

  .פליליי� שמעורבי� בה� קטיני�
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2003�2000ילדי� בסיכו� 
1

  

 2003 2002 2001 2000 
 481,100 530,700 618,000 652,400  2ק בית מתחת לקו העוניילדים במש

 274,698 284,473 338,484 375,165 3ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים

 21,913 23,011 21,596 21,853  4יב שנשרו ממערכת החינוך-מספר תלמידי כיתות ט

 32,120 32,081 36,341 37,511  5ילדים בטיפול פקידי סעד

 15,743 16,947 17,795 19,920  6פר תיקים פליליים שמעורבים בהם קטיניםמס

  
‰˙ÂÓ‚Ó:  עלייה של במספר הילדי� המוכרי� לשירותי הרווחה ו 37%של חלה עלייה

במספר .  בתקציב הילדי� בסיכו�עלייה זו גבוהה מהעלייה. מספר הילדי� העניי� ב36%
במספר התיקי� פליליי�  .ניכרוי יב שנשרו ממערכת החינו� לא חל שינ�תלמידי ט

 מספר הילדי� שנמצאי� בטיפול פקידי .26.5%של שמעורבי� בה� קטיני� חלה עלייה 
17%�בסעד עלה .  

גבוהה מהעלייה , יותר ו17% � האינדיקטורי� רובבחדה חלה עלייה  2003�2000בשני� 
קנה אחד ע�  אינה עולה בואול� עלייה זו. בתקציבי הממשלה לטיפול בילדי� בסיכו�

יחד ע� זאת בהעדר מידע שיטתי על . שירותי�להעלייה בהיק� הילדי� הזקוקי� 
לא  ,מקבלי� שירותי�ילדי� שאינ� הני י ועל מאפיהילדי� מקבלי השירותי�יני ימאפ
  .רותי�יהשמקבלי שינוי באוכלוסיית חל  וא�יה בהיק� הצרכי� י א� חלה עלידוע

  

6.5  ˙‡ÂÂ˘‰‰ ˙ÂÏÚÏ ˙ÂÈÂÏÚÏ „ÏÈ˜˘Ó· ˙Â¯Á‡ - ˙ÏÚÂ˙ ÁÂ˙È�  
  

קשה לאמוד את ו, סוגי� של אוכלוסייהכמה לילדי� בסיכו� ניתני� להרבי� השירותי� 
 נראית לעי�יש לבחו� לא רק תועלת . כלל ההוצאה לילדי� בסיכו�מהתועלת הצפויה 

, יתר תקציב המדינה, ביחס ההוצאה לילדי� בסיכו� לעומת קהל היעדתועלת אלא ג� 
   .ה והוצאה אחרי� במשקמדדי הכנס

  .תרומת�קשה לכמת את ו, שירותי� של מניעהשיש  ג� משו�תועלת קשה לנתח 
 השוואת ההוצאה על ילד בסיכו� לעלייה בשכר : התועלתלבחינת דרכי� שתינבחרו 

  .  התועלת ממניעת עבריינות נוער;בעקבות עלייה בשנות השכלה
  

6.5.1‰ÏÎ˘‰Â ¯Î˘   

  . שני�10במש�  8ב�   שהיהד בסיכו� השקעה בילמובא ניתוח של
�23,493 א הי17�14 � ההוצאה השנתית לילד ב,בשנה � 6,434 א הי13�6 �ההוצאה לילד ב  .

�132,576 היא  ב� שמונה במש� עשר שני� ההוצאה לילדלפיכ� .  
 אי תשלו� הבטחת הכנסה לנער ותשלו� אהתועלת למדינה מהיות הנער מועסק הי

  .מס של  הנער
  

                                                 
 חלה 2004-2003בשנים .  הטבלה לא מלאה2004ן לא פורסמו נתונים לשנת  כיוון שעדיי1

  . 2003ירידה קלה בתקציב ועל כן ניתן להסתמך על היקף הצורך לשנת 
  

  2003-2000שנתוני הביטוח הלאומי :  מקור2
  14.1לוח , 2004שנתון סטטיסטי לילדים :   מקור3
  5.10לוח ,  שנתון סטטיסטי לילדים4
 'ב14תרשים , סטי לילדים שנתון סטטי5

  12.2לוח ,  שנתון סטטיסטי לילדים6
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  2003 בשנת, הפרשה למס לפי שנות לימודהממוצע לשכיר והשכר ה

  שנות לימודשכר לפי   

  
ממוצע 

 16+ 15-13 12-11 10-9 8-0  האוכלוסייה
 120,718 79,818 65,867 56,944 51,357 82,890 )₪  (השכר

 38,943 17,802 12,668 9,441 7,441 10,809  הפרשה למס 

הפרשים בין שאר 

 שנות 8-0-ההכנסות ל
  לימוד

3,368 0 1,999 5,227 10,361 31,502 

  

  
  .ומיסוי מעביד, מס בריאות וביטוח לאומי,  עובד למס הכנסהת הפרשת למס כוללההפרשה
  

 כי בעקבות ההשקעה בעובד מניחי�). 65�25גיל ( שנה 40מחזור חיי עבודה מקובל הוא 
, ות לימוד שנ8�0 הכנסה של בעל הכנסתו היא שנות העבודה הראשונות 15במש� 

ובמש� ,  שני�10�9 שנות לימוד למש� 10�9 עולה להכנסה של בעל הכנסתולאחר מכ� 
  . שנות לימוד12�11 השני� האחרונות העובד משתכר ברמה של 10
  
  

  

‰ ‰Ò�Î‰‰ ˙Â�˘· ˜˙Â ÈÙÏ „·ÂÚÏ ˙È˙�˘‰Â ‰„Â·Ú· ˙Â�˘‰„ÂÓÈÏ  
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ה
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0-8 שנות לימוד

11-12 שנות לימוד

9-10 שנות לימוד

  
  
  
חת הכנסה לעובד אי תשלו� הבט: בד מועסק והעלייה בשכרות עקב היות העותועלה

לאומי עולה כי מש� הזמ� הממוצע לקבלת הביטוח המנתוני . ותשלו� מס של העובד
. לא מפריש מסזמ� זה העובד מקבל קצבה וב . שני�2.7 ואקצבה של הבטחת הכנסה ה

  .  עלויות אלו נחסכות למשקהעובד מועסקכש
יש מס בשיעור  העובד מפרבעקבות העלייה בשכרו. עלייה בשכרנובעת מהתועלת עוד 

  . גבוה יותר וכ� תור� יותר למשק
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  עובד מועסק והעלייה בשכרותועלת בגי� ה

  שניםןכ לאות"סה שנים ח"שנתית בשהעלות ה תועלתה
תועלת בגין אי תשלום הבטחת ה

הכנסה לאדם
1 21,420 2.7 57,120 

 תועלת בגין תשלום מס של האדם ה
7,441 2.7 19,843 

 10-9  תוספת בגין תשלומי מס

 שנות לימוד 8-0 לבין ות לימודשנ
1,999 15 29,992 

 12-11תוספת בגין תשלומי מס 
 ות לימוד שנ8-0 לבין ות לימודשנ

5,227 10 52,269 
 159,224    ח"כ בש"סה

  
  
  

6.5.2¯ÚÂ� È�· ·¯˜· ˙Â�ÈÈ¯·Ú ˙ÚÈ�Ó   

י� שווה את העלות הממוצעת לילד בסיכו� להוצאה הממשלתית על עבריינמהניתוח 
ת העבריינות עבריינות בקרב בני נוער והמשכבט של התועלת הנובעת ממניעת יבה

  .בתקופת הבגרות
  
‰ ‰‡ˆÂ‰‰ÌÈ�ÈÈ¯·Ú ÏÚ ˙È˙Ï˘ÓÓ :ת אסיר עלויות שהיי לחשב את התועלת נבדקוכדי 

זמ� שהייה ממוצע לאסיר ועלויות עקיפות הנובעות מאי תשלו� מס , ס"במתק� שב
  .אומי ומס מעבידביטוח ל, מס בריאות, הכנסה

,  שני�6.8 ואזמ� השהייה הממוצע של אסיר ה, ס" מידע באתר האינטרנט של השבלפי
  . בשנה � 101,000העלות השנתית להחזקת אסיר ו

. ביטוח לאומי ומס מעביד, מס בריאות, נובעות מאי תשלו� מס הכנסהעלויות עקיפות 
  . עובדלבשנה �  22,400 ה� 2004 השכר הממוצע במשק לשנת לפישנתיות העלויות ה

העלות העקיפה להחזקת אסיר נקבל עלות שנתית של את א� נסכ� העלות הישירה ו
123,400 �  . שני�6.8�ל�  843,100, בשנה 

  
�ÈÈ¯·Ú ˙ÚÈ�ÓÓ ˙Ú·Â�‰ ˙ÏÚÂ˙‰˙Â : רות ינובעת ממניעת נוער החשוד בעבהתועלת

  .17�14 ניכו� בבסי ר בני הנוערשא מתשלומי מס של  וכ�דרדר עד כדי מאסרילה
 ילדי� חשודי� 12,241 היו 2003 בשנת ,על פי השנתו� הסטטיסטי לילדי� בישראל

  . לעול� הפשעי� חוזרמהנערי� העברייני� 20% מחקרי� מראי� כי .בעברות
�   לדר� הפשעמלפנות מה� 80%תקציב המופנה לילדי� בסיכו� מונע הסה בהערכה ג 

פרק זמ� מאסר ממוצע  לפי � מיליארד 8.3מדינה ולי� לנערי� אלו היו ע . נערי�9,793
�X 123,400 שני� X 6.8 נערי� 9,796( שני� 6.8של  .(  

                                                 
  נתוני הבטחת הכנסה ומשך זמן ממוצע לקבלת קצבה מתוך אתר הביטוח הלאומי1
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, ביטוח לאומי ומס מעביד, מס בריאות, התועלת העקיפה הנובעת מתשלו� מס הכנסה
 2,448, במצבי סיכו�נמצאי�  17�14י נ בני נוער ב85,800 .עובדלבשנה �  22,400 אהי
  .סי�בגי� תשלו� ממה� את ההכנסות הצפויות חשב אי� ל ועל כ� ,� לא יחזרו למוטבהמ

סי� ויגדילו את ההכנסה  בני נוער אשר צפוי כי ישלמו מ83,352 מתקבל כי יש
   .הממשלתית

 X שני� X 6.8 שני� 83,532( שני� �6.8ב�  מיליוני 12,705 היאס� ההכנסה המתקבלת 
22,416� .(  

  ).8,256 + 12,705(�  מיליוני 20,961 יאס� התועלת ה
  

˙ÂÏÚ‰ ·Â˘ÈÁ :עלות השירותי� : י�מניעת העבריינות מתחלקת לשניהעלות הנובעת מ
דרדרות� יהנערי� שהמערכת לא הצליחה למנוע את ה; 17�14י נבסיכו� בלבני נוער 

  .וה� צפויי� להיאסר בשלב מסוי� בחייה�
המופנית לשירותי� לבני  זו היאהעלות הרלוונטית : לבני נוערעלות שירותי� חישוב 
  �23,493 לנער היאעלות שנתית . ה� בטיפול המערכתש השני� בארבע 17�14י ננוער ב

 X 85,800 � 23,493( �  מיליו�8,063 היא שני� בארבעהעלות  .85,800ומספר הנערי� 
  ). שני�X 4בני נוער 
 בני נוער 2,448 , שני�6.8זמ� ממוצע  :אסרנערי� שצפויי� להיהעלות חישוב 

נתוני� אלו העלות הנובעת  לפי .בשנה�  123,400עלות החזקת אסיר , עברייני�
  ). שני��X 6.8  אל� X 123.4 נערי� 2,448(�  מיליו� 2,064 אממאסר הנערי� הי

  ).2,064 + 8,063(�  מיליוני 10,127 אס� העלות המתקבלת הי
  

ÏÚÂ˙Ï ˙ÂÏÚ‰ ˙‡ÂÂ˘‰˙ :לומר כי ההוצאה אפשרו, התועלת עולה על העלות 
  .יעילה מבחינת מניעת עבריינות בקרב בני נוערהתקציבית 

  
  עבריינות נוערסיכו� עלות ותועלת הנובעת ממניעת 

˙ÂÏÚ  ˙ÏÚÂ˙  

 תועלת הנובעת ממניעת עבריינות נוערה  שירותים לבני נוער בסיכוןהטיפולים והעלות 
 כ שנות מאסר"סה   6.83  4          כ שנות השקעה"סה

 בני נוער שנמנע מאסרם   9,793  85,800  17-14י בני נוער בנ
 עלות שנתית לאחזקת אסיר   101,000  23,493  ח"עלות שנתית לילד בש

 עלות עקיפה הנובעת מהחזקת אסיר   22,000  
 ₪ תועלת  במיליוני כ"סה  8.256    8.063    ₪כ עלות  במיליוני "סה

 תועלת הנובעת מתשלומי מס של בני הנוער  עלות החזקת אסיר

 6.83  כ שנות מאסר"סה

       
 שנים  6.83

 מהילדים החשודים 20%
  2,448    בעבירות

   
83,352  

 פחות בני נוער 17-14 ניבני נוער ב

 שצפוי כי יאסרו
 עלות עקיפה הנובעת מהחזקת אסיר   22,400   101,000 , עלות שנתית לאחזקת אסיר

עלות עקיפה הנובעת מהחזקת 
    22,400 , אסיר

 ₪כ תועלת  במיליוני "סה   12,705  2.064    ₪כ עלות  במיליוני "סה
 ₪מיליוני בכ תועלת "סה   20,961  10.127  ₪מיליוני בכ עלות "סה
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  ח"מיליוני ש,  הנובעת ממניעת נוער עבריי�עלותה

 17-14י  בננים מתוך בני הנוער בסיכון שיעור הילדים העבריי
  14% 20.0% 26% 32% 38% 

20%     
10,127  

      
10,956  

      
11,824  

      
12,692  

     
13,561  

30%     
11,159  

      
12,403  

      
13,705  

      
15,007  

     
16,309  

40%     
12,191  

      
13,850  

      
15,586  

      
17,322  

     
19,058  

50%     
13,223  

      
15,297  

      
17,467  

      
19,637  

     
21,807  

י 
פו

צ
ש

ם 
די

ל
הי

ר 
עו

שי

רו
ס

א
שי

 

60%     
14,255  

      
16,743  

      
19,347  

      
21,952  

     
24,556  

 
  ח"מיליוני ש,  הנובעת ממניעת נוער עבריי�תועלתה 

17-14י ינים מתוך בני הנוער בסיכון בנם העברישיעור הנערי  
  14% 20% 26% 32% 38% 

20.0%     20,961        24,129        
27,444  

      
30,760  

     
34,075  

30.0%     19,743        22,421        
25,224  

      
28,026  

     
30,829  

40.0%     18,524        20,713        
23,003  

      
25,293  

     
27,583  

50.0%     17,306        19,004        
20,782  

      
22,560  

     
ש  24,338

י 
פו

צ
ש

ם 
די

ל
הי

ר 
עו

שי
י

רו
ס

א
י

 

60.0%     16,087        17,296        
18,561  

      
19,826  

     
21,092  

 
 ושיעור 20% יעלה על 17�14י נסיכו� בשיעור הנערי� העברייני� מתו� בני הנוער בא� 

התועלת תהיה נמוכה מהעלות וההוצאה התקציבית  � 50%נערי� שיאסרו יעלה על ה
  .לא יעילה
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7 .‰˜ÂˆÓ‰Â ÔÂÎÈÒ‰ ˙¯„‚‰  
  

7.1 ˙Â¯„‚‰  

‰˜ÂˆÓ·Â ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈ ˙¯„‚‰  

לות אמנה לזכויות הילד ועל הגדרות מקובכעשרי� סעיפי� ב על מתבססת ההגדרה
    . ובקרב קובעי המדיניות באר� המקצועיתבספרות

  
חיי� במצבי� המסכני� אות� במשפחת�  �   בסיכו� ובמצוקהילדי� ובני נוער

 נפגעה יכולת� לממש את זכויותיה� על פי האמנה וובסביבת� וכתוצאה ממצבי� אל
  :לזכויות הילד בתחומי� האלה

  בריאות והתפתחות, קיו� פיזי �
  ההשתייכות למשפח �
  למידה ורכישת מיומנויות �
  רווחה ובריאות רגשית �
  השתייכות והשתתפות חברתית �
  הגנה מפני אחרי� ומפני התנהגויות מסכנות שלה� עצמ� �
  

 ÔÂÎÈÒ È¯È·‚Ó ÌÈ·ˆÓ  

מחלה קשה של אחד (מצבי משבר במשפחה , קשיי� כלכליי�במצבי� אלו נכללי� 
,  ליקוי למידה;מוגבלות, מיעוטהשתייכות לקבוצת , הגירה, )פרידה, מות הורה, ההורי�

  .חיי� בסביבה ענייה או מסכנת, מעבר בי� מסגרות
  

7.2 „ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜Ú  
  
)1 (ÔÈ·‰ ‰�Ó‡‰- „ÏÈ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ˙ÈÓÂ‡Ï-  ˙�ÂÂÎÓ ˙¯‚ÒÓ  

 להגדרת המצבי� הרצויי� רוב מדינות העול� מסגרת מקובלת במשמשתהאמנה 
 . ילדי� ובני נוער במכלול תחומי החיי�ל

  
)2 (ÓÂÁ˙Â ÌÈ ˙Â¯ÈÊ  
, רגשיה, חברתיה, לימודיה, פיזיה בתחו�ומאוויי�  צרכי� ישילדי� ובני נוער ל
 . קבוצת הגילובית הספר , המשפחה בזירות וכ� ;משפחתיה

  
)3 (ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ‰˜ÂˆÓÂ    

 של ילדי� ובני נוער להיקלע למצבי סיכו� סיכוינסיבות המגדילי� את המצבי� ויש 
  .ומצוקה
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 )4 ( ˙Â·ÈÂÁÓ‰¯·Á‰ 

  למנוע את היווצרות כדילאמ� כיווני מדיניות ואסטרטגיות פעולהמחויבת החברה 
  .ולסייע במצבי� אלכדי  ולא רק מצבי סיכו� ומצוקה

  
)5 (‰ÚÈ�Ó ˙ÂÏÂÚÙ 

ש מחויבות החברה כלפי ומיבמכלול הפעולות לממפורשת פעולות מניעה עדיפות ל
   .ער בסיכו�וילדי� ובני נ

  
)6 (ÛÂ˙È˘ ‰ ÌÈ„ÏÈÂ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó·Â ÔÂ�Î˙· ÌÂ˘ÈÈ  

 .יישומ�בבתכנו� השירותי� וישתתפו ההורי� והמשפחות , הילדי�

 

)7( ˙Â·ÈÂÁÓ ÌÈ¯Â‰‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰�È„Ó‰  
, הקהילה,  ההורי� כוללת את מחויבותברה כלפי ילדי� ובני נוער בסיכו�מחויבות הח

 . הרשויות המקומיות והממשלה

  תפקיד� של הגורמי� האחרי�.בות כלפי הילדלמימוש המחויאחראי� ההורי�  •
בה� אינ� יכולי� לאפשר לילד לממש את שלהעניק לה� תמיכה וסיוע בתחומי� 

 . זכויותיו

ההעשרה ורכישת ,  בתחו� הלמידהלסייעתפקיד� של המדינה והרשויות המקומיות  •
 .המיומנויות

רית של אחריות המדינה והרשויות המקומיות אינה מפחיתה מאחריות� העיק •
אחריות� של ההורי� אינה מפחיתה מאחריות המדינה והרשויות  .ההורי�

 .המקומיות

  
)8 ( ˙ÂÈ¯Á‡˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰�È„Ó‰  

חולקות באחריות לסייע להורי� לממש את זכויות הממשלה והרשויות המקומיות 
אחריות המדינה היא . זאתאינ� מסוגלי� לעשות שבמקרי� למלא את מקומ� והילדי� 

. פיקוח ובקרה, תקציב והתוויית דרכי השימוש בוהקצאת ה, בקביעת המדיניות
 אובאופ� ישיר אספקת השירותי� , מימוש המדיניותממונות על הרשויות המקומיות 

הממשלה . צרכי� המקומיי�לות והתאמת� לסדרי העדיפובאמצעות ארגוני� אחרי� 
  . �והרשויות המקומיות שותפות לאחריות למימו� השירותי

לצרכי�  דרכי הפעולה והתאמת זו מכוונת לאפשר לרשויות המקומיות גמישות גישה
בתהלי� ההורי� והילדי� � ליצירת שותפות ע, ההורי� והילדי�� לרצו, המקומיי�

מקורות מ, משרדי ממשלהמה ולאיגו� משאבי� ממקורות תכנו� ויישו� דרכי הפעול
  .אחרי�מקורות ממקומיי� ו

  
)9 ( ÔÂ‚ÈÚ‰ÈÂÁÓ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ¯„Ò‰· ˙Â·  

 יעדי� הניתני� למדידה את המדינה והרשויות המקומיות יכללוההסדרי� המחייבי� 
המחייבי� כל אחד מהגורמי�  הסדרי� וכ� היק� הסיכו� לילדי� ומפחיתי� אתולבקרה 

  . לממש את אחריותוודרכי הפעולה המומלצות את לנקוט 
  

ינה והרשויות המקומיות למימוש עדה בחרה לעג� בהסדרי� את מחויבות המדוהו
אישית ולא לעג� בחקיקה את זכאותו ה, זכויותיה� של ילדי� במצבי סיכו� ומצוקה

בחירה זו מבוססת על המדיניות . של כל ילד בסיכו� ובמצוקה לסל שירותי�
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שלא כעיגו� . הנהוגה בכמה מדינות בעול� ועולה בקנה אחד ע� עקרונות הוועדה
יקה ילדי� ובני נוער העומדי� בקריטריוני� מסוימי� בחקהזכויות האישיות של 

יות את מימוש אחר מבטיחי�אלו הסדרי� , המקנה זכאות אישית לשירותי�
גמישות : הוועדההעקרונות שהציבה המדינה והרשויות המקומיות לשמירת 

 ומת� ת בהתא� למצבי� החברתיי� המשתני�בקביעת יעדי� וסדרי עדיפויו
אפשרות לילדי� ; � במכלול תחומי החיי� של ילדי�אפשרות למת� מעני

עו לה� לממש את ייתכנו� דרכי הפעולה שיסבולהוריה� להיות שותפי� 
אחריות ; מניעהעידוד מגמות של הקצאת משאבי� ונקיטת פעולות ; זכיותיה�

מכות ס, גמישות; ת לשירותי� של הרמה הלאומית והרמה המקומיתמשותפ
  .מיותושיקול דעת לרשויות המקו
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8 .‰¯·Á‰ ˙Â·ÈÂÁÓ  
  

8.1‰ ˙Â·ÈÂÁÓ  

לאפשר לילדי� ובני נוער להתמודד בצורה הטובה ביותר ע� ההשלכות של מצבי  •
 . לממש את יכולותיה�וקה עליה� ועל נסיבות חייה� והסיכו� והמצ

 . הפחתת היק� מצבי הסיכו� בקרב ילדי� ובני נוערידי להביא ל •

 . ומצוקה בקרב בני נוערלמנוע את היווצרות� של מצבי סיכו� •

  
מצבי הסיכו� בכל אחד מהתחומי� בוא לידי ביטוי בהקטנת היק� ימחויבות המימוש 

  .שהוגדרו
  

 
  מדדי� לבחינת ההישגי�הבי� הרצויי� והמצ, תחומי המחויבות

תחום 

 המחויבות

 של מצבי הסיכון והמצוקה

  הילדים

  ההישגים בחינתמדדים לה המצבים הרצויים 

קיו� פיזי 
יאות בר

 והתפתחות

גופני , רפואיאינ� מקבלי� טיפול 
ונע  טיפול רפואי מבכלל זה ,ונפשי
 צורכיה�לפי 

  אינ� מקבלי� תזונה מתאימה

בריאות גופנית 
  ונפשית 

  

  ,תאונותהפגיעות וה, תמותהההיק� 
לא הראייה השמיעה והלקויות 

  ;מטופלות
: מסכנותהבריאות ההיק� התנהגויות 

 .השמנה, עישו�
נגישות לתנאי   בעוני כלכלי מתמש� חיי�  

  קיו� בסיסיי�
  ;עדר עוני מתמש�יה

  ; דיוריש
  .דיור לא מסכני�התנאי 

השתייכות 
  למשפחה

חיי� במשפחה שאינה תומכת 
  בה�

חיי� במסגרת 
משפחתית קבועה 

  ומתפקדת

 תפקודהורה אחד לפחות מתפקד 
   ;תקי� כמבוגר

  עדר אלימות בי� בני המשפחהיה
 משפחהאינ� שייכי� ל  

  מנותקי� ממשפחת�
ביתי �סידור חו�

  קבועהול� 
תהליכי הוצאה מהבית בשותפות 

  ;המשפחה
נשמר קשר ע� המשפחה בסידור 

  ;ביתי�החו�
זמ� הביתי מוגבל לפרק �סידור חו�

  ;הקצר ביותר ההכרחי
 אי אפשרסידור קבוע ובטוח כאשר 

  .לחזור הביתה
למידה 

ורכישת 
 מיומנויות 

סדיר אינ� משתתפי� באופ� 
או לימודית , במסגרת חינוכית

 ; פורמליתבהכשרה
 גישה לאמצעי� שיאפשרו אי� לה�

, ספרי לימוד(לימוד והעשרה 
עזרי� וציוד , משחקי�, ספרי�
 ;)לימודי

י�  ובעיות ימבטאי� קשיי� לימוד
הישגי� : תגלות לבית הספרהס

רבי� או תכופי� מעברי� , נמוכי�

 ;רמוכנות לבית הספ
הישגי� לימודיי� 

בהתא� לגיל 
  ;וליכולת

השתתפות בבית 
  ;הספר

רכישת מיומנויות 
וכישורי� 

  .להשתלבות בחברה
  

  ; הילדי� המגיעי� מוכני� לכיתה אשיעור
  ;בחני� ארציי�על פי מ

ילדי� שהישגיה� מתאימי� ה שיעור
   מערכת החינו�שקבעלנורמות 

   גלויי� וסמויי�שיעור נושרי�
בעלי תעודות ( מוכני� לתעסוקה שיעור
ניסיו� , תעודות מקצועיות, בגרות

   .)תעסוקתי
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תחום 

 המחויבות

 של מצבי הסיכון והמצוקה

  הילדים

  ההישגים בחינתמדדים לה המצבים הרצויים 

בעיות משמעת , בי� מסגרות
אינ� מביעי� עניי� , תוהסתגלו
, מנוכרי� מבית הספר, בלימודי�

, מהחברה בבית הספר ודי�נמ
  תי� קרובות  נעדרי� לע

רווחה 
ובריאות 

  רגשית

רגשית או מבטאי� מצוקה 
באופ� המבטא מצוקה מתנהגי� 

ס מדדי� מקובלי� על בסי (רגשית
  ) ודיווח עצמי של הילדי�

תחושה טובה ביחס 
  לעצמו ויכולתו

יכולת הסתגלות 
טובה והתמודדות 

  ע� שינויי� 

תחושה , טחו� עצמיי החשי� בשיעור
  ווח עצמייטובה ביחס לעצמ� על פי ד

בעיות ,  בעלי בעיות הסתגלותשיעור
  נפשיות

השתייכות 
והשתלבות 

  חברתית

צבי� מתקשי� להסתגל למ
 חברתיי� 

אי� בסביבת� הזדמנויות או לא 
פניה� הזדמנויות ליצירת לעומדות 

קשרי� חברתיי� הולמי� ולרכישת 
מיומנויות חברתיות החיוניות 
  . להשתלבות� החברתית בעתיד

  קשרי� ע� אחרי� 
השתתפות 
בפעילויות 

  מעשירות ומהנות

  ;עדר תחושת בדידותיה
ותחושה של קשרי� " חבר קרוב "יש
  ; מספיקי�רתיי�חב
  ;רבנות והצקהיעדר מצבי� של קה

  ;קשר ע� מבוגר משמעותי
   והנאה מה�בחוגי�רצו� להשתת� 

תנועות , השתתפות בפעילות אזרחית
  .התנדבות, נוער

  הגנה 
מפני 

  אחרי�

, ות פיזיתהתעללנפגעי התעללות 
עדי� הזנחה או , מינית, נפשית

  .להתעללות

  ראויטיפול 
   מאלימותהגנה

  

, ;התעללותל החשופי� להזנחה ושיעור
  ;דיווחי� חוזרי� לפקידי סעד

  ;חיי� במשפחות אלימות
חשופי� , חיי� בסביבות מסכנות

  .לעבריינות
   הגנה
מפני 

התנהגויות 
  סיכו�

 ;מעורבי� בהתנהגות פלילית
בהתנהגויות  בפעילויות ומעורבי� 

שימוש :  כגו�המסכנות אות�
 ;סמי�במופרז באלכוהול או 

  .בסביבות מסכנות נמצאי�

התנהגות 
  נורמטיבית

   ;התאבדות
  ;שימוש בסמי�

  ;עבריינות
  .בריחה

  

8.2  È¯„Ò ˙ÚÈ·˜‰ÙÈ„Ú˙ÂÌÈ˙Â¯È˘·   
  
  .למניעה בי� התמודדות איזו�מושתתי� על   לקביעת סדרי העדיפותעקרונותה
  

 :  יותרסיכו� קשי�מצבי �  עדיפות להתמודדות עתינת�)  1(

י סיכו� קיצוניי� וחמורי� השלכותיה� של מצבהיקפ� ואפשר יצומצמו ככל ה •
 ;במיוחד

 יותר מספר הילדי� והיק� הסיכו� בקרב ילדי� שאצל� באי� לידי ביטוי יופחת •
 .מצבי סיכו�

  הבעיותמספראצל�  היק� מצבי הסיכו� וחומרת� בקרב ילדי� שיופחת •
 . בכל תחו� גדול יותר�וחומרת
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 של הרשויות תכניותצעות הבאמ יוקצו  מס� ההשקעה הישירה20%� כ) 2(
 .מניעההמקומיות לפעולות 

ילדי� ע� מוגבלויות , ערבי�, עולי�, אוכלוסיות או יישובי� עניי�לתינת� עדיפות  •
  1.'ילדי� החיי� במשפחות במצבי משבר וכד, וליקויי למידה

 .ה בילדי� צעירי� ומשפחותיה�ענת� עדיפות להשקית •

בניית רשתות תמיכה : חות וקהילותיזוק משפנקטו פעולות המכוונות לחיי •
 הקמת ; אנשי מקצוע וילדי�, בניית רשתות תמיכה משותפות להורי�;להורי�

 .תשתיות שיאפשרו הנגשה של פעולות העשרה

נקטו פעולות ויגובשו הסדרי� המכווני� לחזק את ההתייחסות הייחודית יי •
שירותי , בתי ספר: רותי� קיימי� בקהילהיילדי� על ידי שהלצורכיה� של 

ולהשיג  והמכווני� לעודד מסגרות אל �תנועות נוער , שרותי פנאי, תבריאו
 .השתתפות מלאה של הילדי� ובני הנוער בה�

 . אחריות המשפחה ויכולתה לממש את אחריותהיחוזקו •

  

8.3  ÈÎ¯„‰ ‰ÏÂÚÙ  

8.3.1 ‰ ˙Â�Â¯˜Ú  

� ÌÈÏÈ‚‰ Ûˆ¯Ï ‰Ó‡˙‰והכישורי� המתפתחי� של הילדי� .  
� ‰ÚÈ�Ó , ÈÂˆÈÙÌÂ„È˜Â :פעולות המכוונות למניעת היווצרות� של מצבי סיכו� ,

  . הילדי� ובני הנוער למימוש יכולותיה�ולקידו� על השלכותיה� יצוילפ
� ÌÈ„ÏÈ‰ ·¯˜· ‰ÏÂÚÙ,‰·È·Ò‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰  :לה לממש את הפעולות במשפחה יסייעו 

 . מניעהל ולהגנהבסיס הפעולות בסביבה ישמשו ,  כלפי הילדי�המחויבות

� ¯ÈˆÈ˙Â˘È‚� ˙:  זקוקי� להל נגישות יהיופעולות ה�.  
� ÌÈ¯Â‰‰Â ÌÈ„ÏÈ‰ ˙ÂÙ˙Â˘: של תיה� והעדפותיה�רצונו בחשבו� בשותפות זו יובאו 

  . ותרבות�הילדי� וההורי� 
� Ú„ÈÓ ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙‰ : ועל על מידע שוט� ועדכני יתבססודרכי הפעולה והמעני� 

 .הצרכי� העולי� ממנו

� ˙ÂÈ�È„Ó :סדרי ל, יעדי המדיניות הלאומיתיהיו תואמי� ל דרכי הפעולה והמעני�
  .בהתא� לתקציבי� שהוקצוהעדיפויות המקומיי� 

  

8.3.2 ‰˙ÂÏÂÚÙ ,‰Â·¯Ú˙‰Â ˙‰ ÌÈ�ÚÓ  

אלא על איגו� משאבי�  , קבוע בכל מקו�סל מעני�העמדת  על אינה ממליצהועדה וה
 ת� מוטלהאחריות לתכנו� המעני� ויישומ.  דרכי הפעולה לצרכי� המקומיי�והתאמת

   .ל הרשויות המקומיותע
   .�בה� הוגדרו מצבי סיכושדרכי פעולה ומעני� בתחומי� יופעלו 

                                                 
ותמצא ביטוי גם בתכניות היישוביות של ,  עדיפות זו באה לידי ביטוי בנוסחת ההקצאה1

 .הרשויות המקומיות
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  .  במקומות רבי�נהוגותכבר  המפורטות להל�  הפעולותמקצת
   .ילדי�ההסדרי� לצורכיה� המיוחדי� של הגישות של נ להבטיח זמינות ויש
  

   רהמעני� המבטאי� את מחויבות החבהת והתערבוה, פעולותה

תחום 

 המחויבות

  דוגמאות   ת והמענים ההתערבו,הפעולות

 ,קיום פיזי
בריאות 

 והתפתחות

  ראשוניתהבטחת נגישות •
  לשירותי בריאות 

   וקידום בריאותמניעהשירותי  •
  

  חוק ביטוח בריאות  •
  שירותי אם וילד  •
  ספרהבריאות בבתי ה לקידום תכניות •
 עוץ ומרפאות בריאות למתבגריםימוקדי י •

  ם להבטחת הכנסה הסדרי •  
הסדרים להספקת צרכים  •

עדר יבה) מזון וביגוד(בסיסיים 
  הספיקהכנסה מ

  הולםהבטחת מקום מגורים  •

   לקידום תעסוקה להוריםתכניות •
  פעולות לחלוקת מזון לנזקקים ותכניות •
  גניםב הזנה בבתי ספר ותכניות •
רכישת דירה ,  סיוע בשכירותתכניות •

  ושיפוצים
  הביתול תקציב  ייעוץ וסיוע בניהתכניות •
  לסיוע בהשגת ציוד ביתי בסיסיתכניות •
  הבטחת הכנסה •

השתייכות 
  למשפחה

  ד כמבוגריםלתפקסיוע להורים  •
 בטיפולסיוע והדרכה להורים  •

  בילדים
ורים בטיפול סיוע חלקי לה •

  בית לבילדים בבית או מחוץ

  נפשהשירותי בריאות  •
   גמילה מסמים להוריםתכניות •
  ובהחזקת הביתסיוע בבית בטיפול בילדים  •
   הדרכה להורים בקהילהתכניות •
  הורים מתקשים במיוחדקבוצות  •
 ייעוץ להורים  •
  הוריםבטיפול פרטני  •
  טיפול משפחתי להורים •
  אחר הצהרייםה אחרות ימסגרות שהי •

סיוע להורים שילדיהם מחוץ  •  
  לבית 

-ץילדים בסידור חול להורים ותכניות •

  ותביתי
-ץהסדרים לביקורי הורים במסגרות חו •

  ותביתי
   טיפול להורים וילדים מחוץ לביתתכניות •
 הורים שילדיהם חוזרים הביתהקבוצות  •

למידה 
ורכישת 

  מיומנויות 

חשיפה להזדמנויות ללמידה  •
  2-0והעשרה בגיל 

קיום והנגשה של מסגרת  •
 18-3לבני המאפשרת למידה 

 לאוכלוסיות 21עד (
  )מאובחנות

 לילדים םלימודיבסיוע  •
נם שאילילדים מתקשים ו

  עומדים בסטנדרטים שנקבעו
הזדמנויות מגוונות לרכישת  •

מאפשרות "כישורים ותעודות 
  " תעסוקה

  2-0מסגרות יומיות לילדים בני  •
ילדים בגיל ל העשרה להורים ותכניות •

  הרך 
 לקידום תלמידים חלשים בבתי תכניות •

  ספרה
 הדרכה למורים להתמודדות עם תכניות •

  תלמידים חלשים
  י פרטני וקבוצתי לסיוע לימודתכניות •
  ילדים עם בעיות בלימודיםאבחון  •
  מסגרות לימודיות ומסלולים לנושרים •
   הכנה לעולם העבודה •
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תחום 

 המחויבות

  דוגמאות   ת והמענים ההתערבו,הפעולות

רווחה 
ובריאות 

  רגשית

,  לייעוץמסגרותהנגשה של  •
   תמיכה וטיפול ,הכוונה

שירותי בריאות נפש לילדים  •
  ולמתבגרים

   טיפוליות פרטניות ובקבוצותתכניות •
 –ספר הבתי  ייעוץ והכוונה בתכניות •

נגישות פרטנית , כיתתיות או קבוצתיות
   ייעוצי אולצוות טיפולי

 מבוגר לכל ילד בבית הספר או הצמדת •
  בקהילה

מוקדי ייעוץ פיזיים או טלפוניים לילדים  •
  ) הפוךהפוך על, נען(ולבני נוער 

השתייכות 
והשתלבות 

  חברתית

הסדרים המאפשרים  •
  השתתפות בפעולות חברתיות

ת מצבי בדידות  להפחתתכניות •
  וניכור

  קבוצות ומועדונים לילדים ולנוער •
חברתי בבית האקלים ה לשיפור תכניות •

  הספר
  חונכים אישיים •
   נוער מנותקה שלפיתוח והעצמ •

הזדמנויות להשתתפות  •  
ביטוי אישי , בפעולות העשרה

  ומעורבות חברתית

  חוגים  •
  תנועות נוער •
   להתנדבות נוער ומנהיגות נוערתכניות •

  הגנה 
  

 בזמן להגנה מידיתהסדרים  •
  רוםיח

הסדרים לחקירה ובחינה של  •
  נסיבות הפגיעה

  הסדרים להגנה לטווח ארוך •
הסדרים ליצירת סביבה בטוחה  •

  בשכונה ובקהילה

  חוקים והסדרים להגנה על ילדים •
  פקידי סעד •
  אבחוןלשירותים ומרכזים לחקירה ו •
  שיטור קהילתי •
 למניעת אלימות ופשיעה תכניות •

  בקהילה
 למניעת אלימות ושיפור תתכניו •

  הספרבית באקלים ה
  ביתיות לטווח ארוך וקצר-מסגרות חוץ •

  הגנה 
מפני 

התנהגויות 
  סיכון

אפשרויות טיפול ושיקום  •
    לסמיםמכוריםל

אפשרויות טיפול ושיקום  •
  לעבריינים

הסדרים למניעת התנהגויות  •
  מסכנות ועבריינות

  שירותי מבחן •
  משתמשים בסמיםשירותי טיפול ל •
 למניעת שימוש בסמים ותתכני •

  ואלכוהול בבתי הספר ובקהילה

  

8.3.3 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰�È„Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡  

  
ועל , ההורי� ה� האחראי� למימוש זכויותיה� של ילדי� ובני נוער בסיכו� ובמצוקה

.  בכ� ולמלא את מקומ� רק במקרה הצור��המדינה והרשויות המקומיות לסייע לה
  . חוק הישראליאחריות ההורי� מוגדרת ב

  
 המדיניות התבססה הוועדה עלהממשלה והרשויות המקומיות  אחריות בהגדרת

תו� התחשבות במצב באר� מ ]2ראו נספח [ בעול�מדינות כמה וההסדרי� ב
שיקול לאספקת השירותי� ל האחריות למימוש המדיניות ורובהעברת . מגבלותיובו
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ועדה והמלצות ה. י� ואיגו� משאבהתייעלות עודדתסדרי עדיפויות מקומיי� מלדעת ו
, ועדת דברת(עולות בקנה אחד ע� מגמות מדיניות בעול� והמלצות ורפורמות באר� 

  ). 'ע� הפני� לקהילה'מדיניות 
  

˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘È˙ ‰Ï˘ÓÓ‰:  

קבע ימסגרת זו ת. לגיבוש מסגרת כוללת לסדרי עדיפויות ועדכונה מעת לעת •
).  במצבי סיכו�ג�(ורי� ילדי� וה, נציגי ציבור,  ע� הרשויות המקומיותבשיתו�

� כביחס לתוצרי השירותי� ו ו ביחס למצב הילדי� תכלול יעדי� מדידי�היא
עליה� שלתחומי�  הממשלה משרדי היק� ההקצאות באמצעות דברהנחיות ב

  .  דגשיוש�

ק� המשאבי� שיוקצו ודרכי הקצאת� בשיתו� ע� הרשויות לקביעת הי •
  .המקומיות

יות המקומיות ועמידת� בסדרי העדיפויות לפיקוח ובקרה על פעולות הרשו •
 .וביעדי� שנקבעו

  
Â„˜ÙÂÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È· : 

,  מער� הפעולותתכנו�, האחריות ושיקול הדעת בגיבוש סדרי עדיפויות מקומיי� •
 . ת ודאגה לאספקת השירותי�המעני� וההתערבו

, לותסוגי הפעו, מעני�ה, פעולהה דרכי �ההחלטה על אופ� הקצאת התקציב  •
  .יה�הפיקוח על בחירת הספקי� ווכ�

  
ÌÈÈ˘˜‰:  

 מתאימי�יחודיי� ויקרי� הירשויות קטנות מתקשות להיער� למת� שירותי�  �
  .  ע� בעיות מורכבותהאוכלוסייה גדולל

 .אפשר לה� לעמוד בעלויותשי היק� הכנסה אי�רשויות למקצת ה �

 ואי� דר� , שלה�העדפות אחרות בגלל בהקצאה הנדרשת שאינ� עומדותרשויות יש  �
  . הקצות את הכספי� הדרושי�לחייב� ל

  .תיומיומנוחוסר  ו מידעוזאת מחוסר, תכנו�הת גבלות ביכולומהיש רשויות  �
מקשה  חוסר ודאות ומצב של,  מחויבות להקצאה יציבה לאור� זמ�אי� לרשויות �

  . שיטתיותתכניותיצירת על 
  

ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰:  

לממש את סדרי העדיפויות יאפשרו הסדרת אופ� הקצאת המשאבי� כ� ש �
. מרוחקות ומעוטות הכנסה, תנו מעני� לקשיי� של רשויות קטנותי ויהלאומיי�

אחת הדרכי� היא לתמר� רשויות קטנות להתאחד לצור� אספקת שירותי� 
  .ומיסוד מסגרות פעולה משותפות

  . מת� הנחיות לרשויות מקומיות ביחס לסדרי עדיפויות �
באמצעות�  שתהליכי�יישו�  דבר בדוח זהעקרונות  על פי מת� הנחיות מפורשות �

יישו� תהליכי תכנו� למער� , פיתוח בסיסי מידע: יש לממש את סדרי העדיפויות
  .עודמקצועי ו�שותי רבהתערבויות בפורו� ָר, מעני�

חריות  מערכת הסדרי� הדדיי� ומחייבי� למימוש האחריות המשותפת והאתקביע �
 כלפי ילדי� ובני נוער במצבי סיכו� מקומיותהיות רשוהממשלה והמשרדי של 
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אכיפת ש� הקצאה מתוכננת של המשאבי� הממשלתיי� לרשויות לוומצוקה 
)  השתתפות25%� בלפחות( הרשויות עצמ�  ובמשאביומוש במשאבי� אליהש

  .לטובת הילדי� והמשפחות
ת וני� של פיקוח ובקרה שיכללו אמצעי� לתמרו� ולהטלת סנקציונפיתוח מנג �

  .במקרי� של אי עמידה ביעדי� ובמחויבויות שנקבעו
  

8.3.4 ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰Ï ˙¯‚ÒÓ  

 על הממוני�גורמי� מקומיי� אחרי� לו לרשויות המקומיות יוקצוהמשאבי�  •
שיטה . דרכי המימוש של המשאבי� דברהסדרי� מחייבי� ב לפי אספקת שירותי�

ה איגו� משאבי� ברמ, שות גמיכי היא מאפשרתהקצאה ישירה לילדי� מ עדיפהזו 
י� להיות טיב� אינ� יכול מו אלמשאבי�ו, המקומית והקצאת משאבי� למניעה

  .מוקצי� לילדי�

 .בהתא� לתחומי האחריות והפעולה שלו משאביויקצה את כל משרד  •

 ויתבססונוסחאות ההקצאה של המשרדי� יבטאו את סדרי העדיפויות המומלצי�  •
הקצאת . הגורמי� המספקי� שירותי�בי�  דותשקיפות ויצירת אחי, על נתוני�
 �חומרתבו בחשבו� את השונות בי� יישובי� בהיק� מצבי הסיכו� תביאהמשאבי� 

 .יישובי�ה מגבלותואת 

אפשר לרשות ות כל משרד תהיה גמישה ככל האפשר שלהקצאת המשאבי�  •
הורי� של דעת הסדרי העדיפויות ושיקול פי  בתקציבי� ללהשתמשהמקומית 

 . י�וילד

  .     איגו� משאבי� ע� משרדי� אחרי�יעודדו משרדי הממשלההסדרי ההקצאה של  •
  

Ï ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰‡ˆ˜‰‰ ˙Â‡ÁÒÂ� 1   

ÂÈˆÂÒ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó�ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ :ילדי� שיעור, רמת ההשכלה של הא�, רמת הכנסה ממוצעת 
ני� פייומאהביישובי� .  העולי�שיעור,  האבטלה ביישובשיעור, מכלל אוכלוסיית היישוב

המפורטת להקצאה  הנוסחה. 2 יותר של ילדי� בסיכו�אלו יש שיעור גבוהלפי משתני� 
 . להגיע לאחידות רבה ככל האפשרכדיהמשרדי� כל נציגי  בי� תידו�

 Ï„Â‚‰·Â˘ÈÈ : מיסוד בספקת שירותי� ובהההקצאה תתמר� רשויות קטנות להתאגד
הקצאה ה. היישובי� מגודל מסגרות פעולה משותפות כדי להתגבר על מגבלות הנובעות

, סיות הכרחיות ג� ביישובי� קטני� בחשבו� את הצור� לפתח תשתיות בסיתביא
 בחשבו� תביאהקצאה ה. ובית או תשתיות לשירותי� חיוניי�מערכת מידע ייש, למשל

. הסעותספק ות את הצור� לאפשר שימוש של ילדי היישוב בשירותי� מרוחקי�

                                                 
ילדים בסיכון על פי , קות הוא מאפייני סיכון כגון שיעור הילדים שדווחו לפקידי סעד קריטריון שנוי במחל1

מאפיינים אלו משמשים אומדן . ילדים הנושרים נשירה סמויה, נושרים ומנותקים, הגדרת שירותי הרווחה
מקצים היום חלק גדול מהשירותים . מדויק למספר הילדים ובני הנוער במצבי סיכון ומצוקה ביישוב

בסיס כזה : ההתנגדות להכללתם כבסיס להקצאה נובעת משתי סיבות. משאבים על פי מאפיינים אלו
בסיס כזה ישמר מצב שבו מערכות חזקות המצליחות ; מעודד בעיות ויוצר תמריץ שלילי לפעולות מניעה

ועדה  -תת. ומערכות חלשות לא יקבלו די משאבים, לאתר ולשרת יותר ילדים ייהנו מהקצאה גדולה יותר
  . של ועדת דברת המליצה על הקצאה סלקטיבית לפי מאפייני סיכון של ילדים ובני נוער נושרים

  

ועדת .  ועדת דברת המליצה על הקצאה על בסיס מאפיינים דמוגרפיים יישוביים ואישיים של הילדים2
עקרונות ועדת . שמיד ממליצה על הקצאה על פי מאפיינים יישוביים ועל אחריות היישוב למתן השירותים

כיוון שהם מתבססים על מאפיינים דומים הקשורים , דברת אינם עומדים בסתירה לעקרונות ועדת שמיד
 . להיקף הסיכון הצפוי בקרב ילדים ביישוב
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ילדי� מיישובי�  באירוחתותנה בהשתתפות בשירותי� ביישובי� אחרי� וקצאה הה
 . ביישובאחרי� בשירותי� 

8.4 ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˘ÂÓÈÓÏ ˙ÂÈÁ�‰  

ההנחיות יכללו יעדי . סדרי העדיפויות ינוסחו כהנחיות לרשויות המקומיות �
 .תוצאות ויעדי ביצוע

 באמצעות הת ייעשיווסדרי העדיפות של הרשומימוש סדרי העדיפויות הלאומיי�  �
 בהקצאה ותגמישתהיה רשויות ל.  הרשויות המקומיותותקציבי הממשלה תקציבי

 .בכפו� ליעדי� הלאומיי�

ויקבלו את פי הנחיות משרדי הממשלה יגבשו תכניות להרשויות המקומיות  �
 .אישור�

תו� מבה� יוקצו המשאבי� ברמה הפרטנית ש מסגרות יפעילוהרשויות המקומיות  �
 .  ועל בסיס המסגרת הכוללתתכניתעקרונות שגובשו ב לפי העת בכל מקרהשיקול ד

 היישוביות תכניות שישמשו להכנת הבסיסי מידעיפתחו הרשויות המקומיות  �
 . והשגת היעדי�תהליכי הספקת השירותי�ולמעקב אחר 

משאבי� ה את לאג� כדישירותי � הבי� בפורו� העירוני יוכלו להשתמשיישובי� ה �
 .לה�המוקצי� 

 וסדרי קדימויות  תהלי� תכנו� על בסיס מידע שיטתייקיימוהרשויות המקומיות  •
 . שייקבעו בתכנו� מפורט

  

8.5 Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ· ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÈ„„‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÔÈ·˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯  
החלטה .  בהסדרי� מחייבי� ארוכי טווחתעוג�מחויבות המדינה והרשויות המקומיות 

ו� זכאות� האישית של ילדי� ובני נוער שיעמדו חלופה להמלצה על עיגמשמשת זו 
  .   מסוימות של סיכו� ומצוקה לקבלת סל שירותי�באמות מידה

, הילדי�מקצת  ויתור על הבטחת מימוש הזכויות של בבחירה של מחויבות זו יש משו�
 ילדי� והורי� שיתו�, עידוד פעולות מניעה, קרונות יסוד של גמישותא� היא מקדמת ע

  .  איגו� משאבי�עידוד  , על הרשויות המקומיותהטלת אחריות, שירותי�בתכנו� ה
  :האלהבתחומי� הסדרי� בלי  לא יוכלו להתממש ועקרונות אל

  
  

• ·¯ ÌÈ„ÚÈ ˙¯„‚‰-ÌÈÈÂˆ¯ ÌÈ·ˆÓ ˙‚˘‰Ï ÌÈÈ˙�˘ : גיבוש הסכמי� מחייבי� בי�
של רצויי� לפרקי זמ� היעדי� ה בדבר רשויות המקומיותבי� המשרדי הממשלה ל

 .  שני�5�3

   

• ˙Â·ÈÂÁÓ·¯ ‰‡ˆ˜‰ Û˜È‰Ï  -È˙�˘:1בי� לטווח ארו�   גיבוש הסכמי� מחייבי�
היק� ההקצאה לצור� השגת היעדי� דבר בהממשלה הרשויות המקומיות ומשרדי 

קבע י ההקצאה בכל שנה ת.ביצוע ומחויבות להשתתפות בהקצאהיעדי ה, שנקבעו

                                                 
שנתית להקצאה תקציבית מחייבת שינוי בדרך הפעולה - משרד האוצר סבור שמחויבות רב1

 להסכמי הקצאת נוגעת לא רקולכן המלצה זו , הכוללת של תקציב המדינה ובאופן הביצוע
  .המשאבים לילדים בסיכון
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 המשרד הממשלתי תו� הסכמה בי� הרשויות לבי�מבמסגרת הטווח המוצע 
 . ובהתא� ליכולת ולמגבלות התקציביות באותה שנה

   

• ˙È„„‰‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÂ‚ÈÚ ·ÈÈÁÓ ¯„Ò‰·:  הסדרת ההקצאה על פי ההסכמי� שגובשו
מוש במשאבי הממשלה ובמשאבי� המשלימי� הנדרשי� ישידי ואכיפה שתביא ל

  .) השתתפות לפחות25%(מהרשויות 

  

•  ÈÓÂÁ˙ ˙¯„‚‰‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡È„¯˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ:1 גיבוש הסכמות בי� משרדי 
 .˘Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ÈÙÏÎ ˙Â·ÈÂÁÓ· ˙ÂÙ˙Â‰תחומי דבר בהממשלה 

 

• ıÈ¯Ó˙ È�Â�‚�Ó: שיאפשרו לרשויות מצליחות העומדות ביעדי�   מנגנוני�ייקבעו
, אפשרות ליותר גמישות תקציביתתהיה , למשל. אחרי�יעדי� אל להתקד� 

יתו� ש, השקעת יתרות תקציב בהכשרהל, תקציב משנה לשנהיתרות  להעברת
התערבות רבה יותר של  תהיה .קר� מקומית לחדשנותהקמת מקצועי או �  רבפעולה

דרכי ההתערבות של רשויות שאינ� בתכניות העבודה וב ,עדיפותההפיקוח בסדרי 
עומדות ביעדי� עד כדי הפקעת התקציבי� וסמכות ההחלטה על שירותי� מידיה� 

 .לידי הממשלה

 

• ÓÁÂ˜ÈÙ È�Â�‚� ,˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‡Â ‰¯˜·  

,  מטע� הממשלה השקעה במנגנוני פיקוחעת הנית� לרשויות המקומיות מחייבשיקול ד
  . בקרה ואבטחת איכות של השירותי�בכלל זה 

  :באחריותה של הממשלה

סיוע והקצאת משאבי� ראשונית שיאפשרו , ניהול ידע, לקיי� מערכות הכשרה •
רכישת ניסיו� בתכנו� , ימות של יצירת בסיסי מידעלרשויות מקומיות לעמוד במש

 .תכניותהובמעקב אחר יישו� 

 ומימושו קביעתו, עדיפות ברשותה מנגנוני בקרה ופיקוח לבחינת סדר להפעיל •
 �מנגנוני. תוצאות הרצויותהשגת העמידה ביעדי הביצוע ובת ה לבקרוכ�, בפועל

בהתא�  רשויות מקומיות  סנקציות עלאו להטיל תמריצי� יוכלו לתת אלו יהיו
  . יעדי�לעמידה במחויבות והשגת ה

   

                                                 
 ועדת דברת ניסחה את תחומי האחריות של מערכת החינוך ברמה הלאומית וברמה 1

 9עיינו בפרק . יש מקום להתייחס להגדרה זו בדיון בהגדרת האחריות של המשרדים. המקומית
  .להלן
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9 .ÏÂÙÈË‰ Ûˆ¯  ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰Â  

ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÔÈ·Ï1  

9.1ÌÂ‡È˙‰Â ÏÂÙÈË‰   

י� השירותי� או� בי ות� ובנוער בסיכו� מחייב רצ� טיפולטיפול נאות בילדי
רותי� פוגע שיהבתיאו� ובשיתו� פעולה בי� , מחסור ברצ�. אוכלוסיות במצוקהל

  .  באיכות הטיפול
 הילדי� הרשומי� במחלקות לשירותי� 375,000�  מתו� כ40%�שכנתוני� מראי� ה

 התחומי� חברתיי� ברחבי האר� סובלי� מבעיות בשלושה תחומי� או יותר מתו�
, תפקוד חברתי של ההורי�, בעיות התנהגות ולימודי�, הזנחה, התעללות: האלה

יכר מבני הנוער  חלק נ 2.לות ההורי� או הילדמוגב, כליותבעיות כל, אלימות במשפחה
, סמי�, בהתנהגויות סיכו� כגו� שימוש באלכוהולהמנותקי� ממסגרות מאופייני� 

 ממטופלי 40% .עבריינות,  קשר לא טוב ע� ההורי�,בדידות חברתיתוכ� ב, אלימות
  3.היחידות לקידו� נוער מאופייני� בשני גורמי סיכו� ויותר

רק תי� מתייחסי� לעשירותי� מסורתיי�   אול�,� טיפול מתואותות מחייבבעיה
, שימוש בסמי�, ותבעיות התנהג, מצבי� של התעללות בילד: הלדוגמ, לבעיה אחת

האופי . אחת הופכת את ההתערבות לקצרת טווחהתמקדות בבעיה . נשירה מבית ספר
 4,יפול קשורי� זה לזהההוליסטי של ההתנהגות האנושית מחייב לראות את היבטי הט

  . להבטיח רצ� טיפולכדי על הילד ממוני�או� בי� הגורמי� הי תוגישה זו מחייבת
  

  : טיפולהעיקריי� של רצ� הסוגי� ה שני אלה

שירותי , מערכת החינו� (‰ÂÎ¯ÚÓÂ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÈ· Ûˆ¯˙È�ÓÊ Â· „ÏÈ· ÌÈÏÙËÓ˙ . א
  ; )'בריאות וכד, רווחה

, יסודיהספר הממסגרות טיפול בגיל הר� לבית : Ûˆ¯ÏÂÙÈËÓ ÔÈ· ¯·ÚÓ ÏÏÂÎ‰ ˙Â¯‚Ò . ב
מעבר מטיפול ; מעבר מטיפול מוסדי לקהילתי; עליונההביניי� ולחטיבה הלחטיבת 

  . טיפול בקהילה או במוסדהקצר טווח להמש� 

או� בי� ית. או� בי� השירותי� הרלוונטיי�ילא תבאינו נית� ליישו�  רצ� טיפול
 אינ� מטרה, ארגוני�או� ושיתו� פעולה בי�ית. ביניה� שירותי� מחייב שיתו� פעולה

  .רצ� הטיפולעצמה אלא אמצעי� המאפשרי� את ל

                                                 
1

הרווחה והבריאות , ם אנשי מקצוע בתחום החינוךראיונות עהמלצות הוועדה מסתמכות על  
ההמלצות מסתמכות גם על ניתוח . הרווחה והבריאות, משרדי החינוךבועם אנשי מטה 

סוגיית לנוגעים  המכון ברוקדייל-וינט'ג מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במאיירסשל מחקרים 
  . אום בין שירותים ורצף הטיפוליהת

 .ברוקדייל על תרומתה להכנת פרק זהמכון -וינט' גסקי ממאיירסינ'סטרבצ-תודה לפאולה כאהן
2

 1998דולב ואחרים  
3

 1999סקי ואחרים ני'סטרבצ-כאהן 
4

 Walsh, Brebeck and Howard 1999 
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9.2 ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰  

 גורמי�חמישה החברה והרווחה לילדי� ובני נוער בישראל , מער� שירותי החינו�ב
   1:עיקריי�

, משפטי�, ביטחו� פני�, ביטחו�, קליטה, בריאות, חינו�, רווחה: משרדי ממשלה) 1(
  ;  מסחר ותעסוקה,תעשייה, שיכו�

  ; י�"חברת המתנס �חברות ממשלתיות ) 2(

  ; מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, עיריות: רשויות מקומיות) 3(

  ; ו"ויצ, אפשר, על�,  אשלי�,תנועות נוער: ונטריי�ארגוני� וול) 4(

    .ארגוני� עסקיי� וקרנות) 5(

 ריכוז נאות של וחוסררונות הודגש ריבוי הגופי� שני� האחבבדוחות מבקר המדינה 
ירותי� המקשה על מת� הש, זה מצב .ברמה המקומיתוברמה הלאומית  הטיפול

  :מתבטא בתחומי� האלה, הדרושי�

 ÈÂ·È¯˙Â˘È‚ ,˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„ÒÂ ˙Â¯ËÓ 

מצב הו, ות משותפות לכל הגורמי� המטפלי� תפיסה כוללנית ע� הגדרה של מטראי�כיו� 
על צורכי רק כל שירות עונה  .ה מוגבלת ולא הוליסטית של הילדשפית א לידימביזה ה

או� בי� השירותי� מונע טיפול כוללני יחוסר התו ,ממונהעליה� הוא שהמטופל היחודיי� 
או� הוא לפי התי .'כיבוי שריפות'על  הוא דגשהו תכנו� לטווח ארו� אי�. רצ� טיפולו

על העברה משירות ההחלטות לעתי�  2.ליתה גלובפיס וחסרה הכוונה ותהוק�אדנושאי� ו
  . הילדצורכי  ולא לפי  פנוי בשירותעל בסיס מקו�ו לשירות ה� חפוזות

  

ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ· Ûˆ¯‰Â ÌÂ‡È˙‰ ‡˘Â�· ˙ÂÈ¯Á‡Â ÌÈ„È˜Ù˙ ˙˜ÂÏÁ ÔÈ‡3

  

מתבססת יעד האוכלוסיות תחומי הטיפול ו בדבר חלוקת האחריות בי� השירותי�
מאבקי , ניותכוח היא ההתוצא. יות מקומיות או אזורי�בעיקר על חלוקה בי� רשו

בגלל התחרות בי� השירותי� אי� הפניות . כוחות ותחרות בי� השירותי� על משאבי�
אחריות מהשירותי� מתנערי�  .ג� כאשר ההפניה חשובה מאוד לילד הדדיות ביניה�

פול או טיהועבר לשירות אחר להמש� מעקב אחר ילד שהלמאחריות  בייחוד, כוללת
כל  5.עבודה בי� השירותי�ה ידפוסקשיי� ביש  4. גורמי�כמהידי במטופל לילד ש

מקצת . טיפול מגור� מפנה מידע או הוראת שקיבלשירות עושה כרצונו ג� במצבי� 

                                                 
  2003 ראו קטן ואחרים 1
  2004ינסקי ויורוביץ 'סטרבצ-כאהן, 2003ינסקי 'סטרבצ-רבי וכאהן- בן2
 2004ינסקי ויורוביץ 'טרבצס-כאהן, 2001נבות ואחרים - כהן3
נמצא , הוסטל לבני נוער מנותק וחסר קורת גג בחיפה', הבית ברחוב חיים' במחקר על 4

אין מתאם טיפול אחד מוכר ומוסמך הממונה על מעקב אחר ". מפנים אותם ושוכחים מהם"ש
במחקר שבחן את הקשר בין השירותים בחיפה לבין ההוסטל . נער במעברים בין שירותים

צא כי בני נוער בהוסטל המופנים לשירותים בתום שהותם שם אינם מתמידים להישאר נמ
השירותים שאליהם הופנו בני הנוער לא קיבלו . בשירות וחוזרים בתוך זמן קצר למצב של נתק
 .חוסר מוטיבציה של הנער או מסיבות אחרות, אחריות לטיפול בהם בגלל עומס בשירותים

  ]2005, סיקרון-ואזן, ינסקי'סטרבצ-כאהן[

יועצת בית הספר צריכה להיות נודניקית כדי להשיג משהו בשביל : " אחת המרואיינות אמרה5
  ."את תרדי מזה, ואם זה לא מספיק חשוב, תמשיכי לנדנד, הם אומרים שאם זה מספיק חשוב. הילד
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משיקולי� וזאת  ,גורמי� המפני�ההחלטות ל נותני� פירוש גמישהשירותי� הקולטי� 
  . של נוחות ואילוצי� של המערכת

   1. לידי ביטוי ג� ברמה הארגוניתבאהרות מלקיחת האחריות התנע
  

ÔÈ·‰ ÌÈÒÁÈ‰ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰� ÔÈ‡-˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â¯È˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË ÔÈ‡Â ÌÈÈ�Â‚¯‡.   
 ינושאעומס במערכות השירותי�  ה בגללאו� בי� השירותי� מקבל עדיפות נמוכהיהת

השירותי� . יצי�תמרהיעדר ובגלל  2או�יזמ� ומשאבי� לנושא התלהקצות מאפשר 
כל שירות לפיכ� . מטופלי� והיכולת לתת לה� מעני�המקבלי� משאבי� לפי מספר 

רוצה להתמקצע בתחו� שלו ולתת מעני� לאוכלוסייה גדולה ככל האפשר העונה על 
נגד האינטרס של פועלת שיטת תקצוב זו . הקריטריוני� של אוכלוסיית היעד שלו

על עצמאות  על אוכלוסיית מטופלי� ויתורו לו מחשש הילדלטובתשיתו� פעולה 
   3.הארגו�

הסתמכות יתר על  הרצו� הטוב של העובדי� להיענות ניכרת בהיעדר נהלי� מחייבי� 
תסכול רב של עובדי� ידי מצב זה מביא ל. לפניות של עובדי� משירותי� אחרי�

 ילדי� רגורמי� לעיכובי� בשחרופקידי סעד אינ� זמיני� ו. שפניותיה� אינ� נענות
 שעליו לעבורמנהל בית ספר דיווח . עיכוב בקבלת מידע על בני נוערל או מבתי חולי�

על חיוני גיע למקור מידע רלוונטי שיכול לספק לו מידע יבי� אנשי השירותי� עד ש
תי בהקצאה מסודרת של זמ� ומשאבי� לנושא התיאו� צור� אמ יש .תלמיד ע� קשיי�

 כללי� היעדר. גור� מעכב תיאו�היא  ודיותהס חובת שמירת ג� 4.בי� השירותי�
המערכות נשענות . מידע בי� שירותי�ההעברת תחו� בולט בונהלי� לעבודה משותפת 

 .� מעבירות מידע ביניהאינ�אליה ה� מחויבות על פי חוק וש, על שמירת הסודיות
  מתקבל מתעודת סיו�רוב המידעיסודי לחטיבת הביניי� מבית ספר של ילד מעבר ב

 בית הספרכ� הילד יכול לשהות במסגרת . אמירות המשתרבבות בתעודההלימודי� ומ
  :המצב הזההשלכות . תקופה ארוכה עד שנחשפת הבעיה שלו

של היכרות ואבחו� חדש להתחיל תהלי� צריכה כל מערכת קולטת ילדי� בסיכו� ) 1(
הטיפולית במסגרת  את האבחוני� וההתערבויות שנעשו  בחשבו�להביאבלי  של הילד
  5.כס� ומשאבי� אחרי�, תוצאה היא בזבוז של זמ�ה. הקודמת

ערנות ואכפתיות של עובדי שטח באיתור ,  על אינטואיציותהשירותי� מסתמכי�) 2(
 על בסיס מעבירי� מער� של ארוחה חמה בבית הספר , למשל.בעיות ובחיפוש פתרונות

חות מטופלות י� ממשפ תלמידעלבסיס מידע מסודר של מורי� במקו� על ניחוש 
 .בשירותי הרווחה

                                                 
ה נמצא שבמקצת היישובים שבהם הופעל' הפוך על הפוך' במחקר על מרכזי מידע וייעוץ 1

התכנית יצר המספר הרב של השותפים מצב שהאחריות הועברה מגוף זה לאחר ושום גוף לא 
; 2000ינסקי ורונאל 'סטרבצ-כאהן. [קיבל עליו את האחריות הכוללת לפרויקט ברמה היישובית

  ]2002ינסקי ואחרים 'סטרבצ-כאהן
. ם חשובים במחקר על ועדות החלטה בישראל נמצא כי בלטו בהיעדרם נציגים של גופי2
  ]2001בנבנישתי וטימר , דולב[

 מחקרים מעלים כי אנשי השירותים ערים לחשיבות התיאום אך בפועל מתגלים קשיים 3
ינסקי 'סטרבצ-כאהן; 2003דולב ואחרים ; 2003דולב ועומרי [בקשריהם עם שירותים אחרים 

 ]. 2005סיקרון -ינסקי ואזן'סטרבצ-כאהן; 2003' פרנקוביץ-ואלנבוגן, שורק; 2002ואחרים 

 2001טימר , בנבנישתי,   דולב 4
איך אפשר לדמיין שמורה יושב בכיתה עם תלמיד שחוטף : "מנהל בית הספר תיאר זאת5 

מאיזה , איך הוא ידע איך להגיע לילד הזה איך לדבר אתו? מכות בבית והוא לא יודע את זה
 עם הילד למשך תקופה נוצר מצב שהוא צריך לבנות מערך שלם של יחסים. נקודת מוצא

ורק בתום החטיבה הוא יודע את . הוא יכול להגיע למצב של שבירת קליפה ראשונה, ארוכה
 ."   כל הסיפור
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 אמתלה כדי היאשמירה על סודיות התי� לע .יכולת לעקוב אחר מצב הילדנפגעת ה) 3(
מצב זה יוצר כעס ותסכול בקרב הגורמי� המטפלי� וג� פוגע . מנע מתיאו�ילה

 . שלההפניות בדבר הביכולת של כל מערכת לבדוק את עצמה ולהסיק מסקנות 

: סודיותה שמירה יתכדר� להתגבר על בעי או�ישפת תפתחי� ביניה� העובדי� מ) 5(
  .מיוחדתאינטונציה בסמאות וס, ה� משתמשי� בקודי�

 וכ�, אחרי�שירותי� ב עובדי�בלתי פורמלית ע� כרות יעל ההעובדי� מסתמכי� ) 6(
  .  הילדעלהשגת מידע חיוני ל עלולי� לשמש מקור בלבדיאישיי� �היחסי� הבי�

כל שירות שמפני , כלפי מערכת השירותי�מפתחי� אנטגוניז� ומשפחתו הילד ) 7(
 הילד .הילדעבר התערבויות שה בחשבו� את האבחוני� ולהביאבלי מתחיל מחדש 

  . חוסר אמו� במערכתחשי�משפחתו ו
   

  
¯ÒÁ Ú„ÈÓ  ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Â¯È˘  

רשותה עומדות לה האפשריות עלמידע די  אי�לאוכלוסיית היעד וג� לאנשי המקצוע 
 אינ� יודעי� עלאנשי מקצוע פעמי� רבות . י� השירותי�ועל אפשרויות ההפניה ב

מסגרות  למטופלי� שלה�להפנות ולפיכ� אינ� יכולי� פעילויות בשירותי� אחרי� 
 של כל שירות תכניותהחוסר העברת המידע על הפעילויות ו. מתאימות יותרטיפוליות 

תחומי , עבודהה דרכי לא מוכרי� ג�. ול בילדטיפפוגע ישירות באפשרות ליצירת רצ� 
ענות של שירותי� לפניות עובדי� י קשיי� בהניכרי� ו המערכותעבודה ואילוציה

 תקציב או חוסר,  עומסשל �הקשיי� נובעי� מאילוצי .שרוצי� להפנות מטופלי�
תפרש כחוסר נכונות חוסר מענה של שירות מ. קריטריוני� נוקשי� של קבלה לשירות

 .  פעולה ולהתגייס למע� הילדלשת�

  
¯ÂÒÁÓ · ÌÈ˙Â¯È˘ 

 הסיבה העיקרית לפגיעה ברצ� הוא,  ברשות מקומית קטנהמשלל,  בשירותי�מחסור
 להתגבר על בעיה זו אנשי המקצוע מפני� ילדי� לקבלת שירות בעיר כדי. הטיפולי

 שירותהבתחתית הרשימה לקבלת  עצמ�את  מוצאי� ו א� ילדי� אל,גדולה קרובה
  . לה�דרוש מקבלי� את הטיפול האינ�תי�  ולע,בשירותגלל העומס ב
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10 .Ú„ÈÓ ,Ú„È ,¯˜·˙ÂÎÈ‡ ˙Â ÁÂ˜ÈÙ  

     

  

10.1Â ˙Â�Â¯˜Ú‰ ‰˙ÂÏ·‚Ó  
  

אינטראקציה בי� אנשי  דרושה ממשלההמידע של משרדי הקישור בי� מערכות לש� 
רשת נד. טחו� הפני�יבריאות ובה, חינו�ה, נטיי� במשרדי הרווחהווהמקצוע הרל

  .ביניה� המידע �משרדית מאומצת כדי לקד� את שיתו��פעולה בי
  

 Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙Â˘Â¯„ÏÂÙÈËÂ ‰ÚÈ�Ó ˙ÂÏÂÚÙ· ‰ÎÈÓ˙Ï . מערכות מידע יתרונ� של
כללי� לאיסופו , נטיוומידע רלשל  הגדרות :מחייבות שיטתיות שה� ממוחשבות

יש חשיבות רבה . ותלקבלת החלטות בכל הרמעיבודו והשימוש בו , הכוונתו, ולתיעודו
 ולשיתו� בי�  מהירהלתקשורת, ) תיקי ארכיו�לעומת( במערכות מידע למידע נגיש

 )data mining(ד המידע בדרכי� מתוחכמות ובילע, ז מידע לפי חתכי�וכילר, גופי�
קשר בי� התערבות ה לבחינת, המאפשרות לזהות דפוסי� ושכיחות של תופעות

  .   הערכה והקצאת משאבי�,  רציונלי לתהליכי תכנו� מסד המידע משמשעיבוד. והישגי�
  

  :האלהעקרונות הפיתוח מערכות מידע יישע� על 
יש .  בה�פגיעה לפרטיות ולמניעת ˘Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È�·Â ÌÈ„ÏÈ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ. א

החקיקתיי� והטכנולוגי� למניעת חשיפה של , לנקוט את מרב האמצעי� המנהלי�
  . המידע ושימוש לרעה בו

טה  ולא רק לגורמי מ‰Â˘Ó˘È ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÌÈÏÈÚÈ ‰„Â·Ú ÈÏÎ ÏÈ„·ÂÚÌ ÌÈ„ÏÈ· ÌÈÏÙËÓ. ב
  . תכנו� ותקצובב העוסקי�וניהול 

. ÌÈ·‡˘Ó Âˆ˜ÂÈ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ‰Ú„ÈÓ ,ÏÚÓË‰ Ô˙ÂÏ ÈÂÂÈÏÌÈ˘Ó˙˘Ó‰‰· Ô . ג
    היעיל במערכות המידע השימוש

ת תלווה  מערכתיש להבטיח שהטמע .איכות הטיפולבידי העובדי� ישפיע על 
ליווי טכני של להדרכה והכשרה ול,  מחשבי� ומדפסותמספיקי� לרכישתבמשאבי� 

, המעקב,  מנהלי� ומפקחי� כדי לקד� את תהליכי התכנו�חשוב להכשיר. העובדי�
  .ההערכה והפקת הלקחי�

  
  :מגבלות האלה ומקורו ב,במידעעצו� בשימוש פיגור  ניכר כיו�

 י�חסר. חסר ולא שיטתיהקיי� התיעוד ו, ודמחייבות באשר לתיעאי� נורמות  .א
התיעוד  . הטיפול בו ועל השירותי� שניתנותכניותעל , משפחתועל פרטי� על הילד ו

  . ריכוז מידע על לקוחות לצורכי תכנו� ודיווח מאפשרהקיי� אינו
משרדי� ה  בי�העביר מידע לר�אי� ד  לאגור מידע במשרדי הממשלה וכמעטקשה. ב
  .מטפלי� בילדי�הופי� בי� עובדי� וגו
ילדי� שעברו מידע על הדבר פוגע בו ,מטפלי� מתחלפי� בתדירות גבוההעובדי�  . ג
 ועל השירותי� ה�ב הטיפול תכניותעל , �המידע על מצב. מסגרותי� שירותי� וב

  . הוא חלקי ומטעהשקיבלו
�  רותי�שייות ו ושאר סוכנמרכזי חירו�, מנהרותי איש, לשכות לשירותי� חברתיי� .ד 

  . עדכניתת מצבאת התיקי� והשירותי� ולקבל תמונביעילות  לנהל מוגבלי� ביכולת�
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דרישות מחייבות כמעט אי� . על ידי עמותותחלק ניכר מהשירותי� מוגשי�  .ה
למשל , חוזי� מחייבי�אי� אכיפה של  ,מידע והעברתוהניהול מעמותות אלו באשר ל

  .מנהעמותות האב
  . פקידי סעדהמטופלי� בידיכזי של אי� מאגר מידע מר .ו
מקצת .  בילדי� שבטיפולוכ� הצור� לשמור על סודיות פוגע בהעברת המידע .ז

   .נע משיתו� במידעסודיות כאמצעי להימב משתמשי�הארגוני� 
  
 בסיס נתוני� כלל לבנות שמטרתה 1שיטת הר� תעמסיי מידע לאנשי המקצוע גשתנהל

אי�  א� , חל שיפורהר�שיטת רותי� המיישמי� את בשי. על הטיפולוארצי על הילדי� 
ברוב הפנימיות לא מופעלות מערכות מידע . מידעהלניהול שבידיה�  אמצעי�די ב

  .ו נגיש אינו מתועד באופ� שיטתי ואינ�שיטת הרבוהמידע שאינו נדרש , שבותממוח
  

   

10.2 ¯ÚÓ ˙Èˆ¯‡ Ú„ÈÓ ˙Î  

הציר המרכזי ה יתהו, נו� טיפולעדות לתכוהו  בפעולתמערכת המידע הארצית תתמו�
 .ביתית�בטיפול בקהילה ובהשמה חו�נוער בסיכו� ובמצוקה  ובני� של מידע על ילדי

 תכניות ושל  לתכנו� טיפולעדותותבטיח תיעוד של דיוני הומוחשבת הממערכת ה
צור� בהשמה ה על להחליטתסייע לעקוב אחר מצב� של ילדי� כדי  וכל ילדלהטיפול 

ירוכז .  כנדרש מעורבות של גופי� טיפוליי�מתו�ת בקהילה  בהתערבות אוביתי�חו�
יכולת ותשתפר מעקב  ותיאו�,  אינטגרציהיתאפשרו� כוהמידע על הטיפול בילד בה 

תקציביות העלויות ה להערכת יסייעתיעוד ה. משפחתולילד ול השירותי� התיעוד של
  .הנדרשות

בטיח ת וי� בקהילה ומחוצה להנטיוואת כל השירותי� הרלתשלב  ארציתהמערכת ה
       2.השירותי� והסוכנויות,  בי� הרשויותתיאו�

  
Î¯ÚÓ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ Ú„ÈÓ ˙Âעל צרכי�עונותהקיימות  המידעמערכות . שירותי�יתמכו ב  

ובקישורי� � תיאו� ושיתו� פעולה בעיצוב דרושי�.  פתרו� כוללואינ� מציעות ייחודיי�
  .כות ייעודיות בשירותי�חיוני לקד� פיתוח של מער .�ביניה

     
 ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰Ó¯· Ú„ÈÓ Â¯˘Â˜È ˙ÂÎ¯ÚÓÏ‰ Ú„ÈÓ˙Èˆ¯‡‰ ילדי� לש� זיהוי 

או מערכת המקשרת בי� חדרי מיו� תוק� , למשל. בטיפול במערכת כלשהיובני נוער 
 כמהילדי� המגיעי� לכדי לקבל את כל המידע על  מרכזיהמידע הבינ� לבי� מאגר 

 יקושרו, למשל. הורי� פוגעי�כזאת תזהה מערכת . עות של ההורי�עקב פגיחדרי מיו� 

                                                 
מכון ברוקדייל בשיתוף עם אגפים במשרד הרווחה ובהם -וינט'ג    השיטה פותחה במאיירס1

יושמת בפנימיות שיטת הרף מ. האגף למערכות מידע ולעיבוד נתונים והשירות לילד ולנוער
במעונות ובהוסטלים של רשות חסות הנוער ובמסגרות , ובמועדוניות של השירות לילד ולנוער

ברשות חסות הנוער חבר הרף . ביתי באגף השיקום ובאגף לטיפול באדם המפגר-הטיפול החוץ
 . 'תפוקות המערכת'לתהליך של איסוף מידע על החניכים במסגרת 

הוועדה מטעם ועדת רוטלוי לבחינת עקרונות - החקיקה של תת המלצה זו היא ברוח הצעת2
שהמליצה על ביקורת תקופתית כזכות חיונית , יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה

ועל תיעוד פרטים מתיקו האישי ] 241-240' עמ, השמה חוץ ביתית: דוח ועדת המשנה[של הילד 
ת לכל הגורמים המטפלים בילד כדי לשפר של הילד במאגר מידע שיבטיח נגישות מלאה ומידי

  ]. 173' עמ[ולייעל את המעקב ואת הטיפול בו 
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ראייה ארצית למערכת ההשמה תאפשר מנה בדר� שמידע של עמותות האהמערכות 
די� שאינ� על ילמערכת המידע תרכז נתוני� של כמה משרדי� ממשלתיי� . כוללת

 על ילדי� ;הר� על ילדי� בסיכו� בגיל ;תלמידי�נשירת  על ;בשלי� להיכנס לכיתות א
 שיתקבל בני נוער מסוימי� עלמידע רכז המערכת ת. עדות לתכנו� טיפולושהגיעו לו

מערכות הקישור בי� ה. פני�ההמשרד לביטחו� ממשרד הרווחה ומ ,משרד החינו�מ
  .הארציתברמה המחוזית וברמה , המקומיתה תכנו� ברמבמיפוי ובסייע י

  
‰ ÔÈ· ¯Â˘È˜‰Ó‰ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡ÓÂ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ‰�ÌÈÈ-‰ ÌÈÈÙÒÎ˙Â˘È‚�Â ‰ËÓ‰ ˙Ó¯·  Èˆ¯‡‰

Â˙Ó¯· Â˘¯‰˙ÂÈÓ‰ ÈÓÂ˜Â˙ ישלב את מידע מאגר ה 1.לצורכי תכנו� ומחקרג�  ישמש
,  קוב� נתוני יסוד�רווחה המערכות  ואת של משרד החינו� נהליותמהמערכות ה

קישור ביניה� ה. בצי משטרה וקבצי� של שירות המבח�וק, קוב� מסגרות, הר� מערכת
  . מעגל רחב של משתמשי�ל נגיש ויהיהיס לתכנו�  בסישמש

   
 ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ÌÈÏÎ Â˘Ó˘È È¯‚‡Ó ÁÂ˙È�Ï‰Ú„ÈÓ.מידע ח נתליוכלו מקומיות הרשויות  ה

משרד ,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשלנתוני�  מתו�על מאפייני אוכלוסייה 
ו� כי.  לתכנו� מקומיהמידע יסייע .פני�ההרווחה והמשרד לביטחו� משרד , החינו�

  .  בעיקר ברשויות מקומיות גדולותכאלהנעשות פעולות 
  

 Â¯˘ÎÂÈÈÁ˙ÙÓÚ„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ  .לשימוש י�המוסדות האקדמיי� מכשירי� היו� סטודנט 
 הכשרה בתחו� .�שימוש יעיל בהל או פיתוח מערכות מידעל לאא� , יעיל במחשב

תכנו� ב וניהול ב,טיפולב, מניעהב העוסקי�אנשי מקצוע של פיתוח מערכות מידע 
מערכות  ע�לעבודה יוכשרו  מקצועהאנשי  .בעבודת�תסייע לה�  � בתחו� שירותי�

  . לבנות מערכות מידע מתאימות לצרכי�יחד ו� מפתחי המערכות ע יוכלו לעבוד ומידע
  
  

10.3 ·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ Ú„ÈÓ ,ÏÂ ÌÈ„ÏÈÏÌ‰È˙ÂÁÙ˘Ó  
  

 מאמ� נעשהות בשני� האחרונ.  המטופלי�הגנה על זכויותל חשובמידע הוא כלי 
מידע כמה נותני שירותי� מספקי�  .משפחות בתהליכי� הנוגעי� לה�את הלערב 

אול� . ועדות לתכנו� טיפולומשתתפי� בללמשל , הדרכהומידע ג� דפי ט ובאינטרנ
  . שביע רצו�אינו מוהמצב מעטות פעולות אלו 

  
‰ È˘È‚Ó ÌÈ˙Â¯È˘ Â·ÈÂÁÈ Ú„ÈÓ ÔÈÎ‰Ï¯·„· ˘È‚� ˙ÂÏÈÚÙÌ. נטיוול גו� רליש לחייב כ 

 ,ומטרותיה�המוצעי� השירותי� , זכויות לקבלת שירותה נגיש בדברמידע לרכז 
אוכלוסיות היעד  בחשבו� את יביאו בהכנת המידע. רותיהש תדרכי� לקבלה

   2.והמאפייני� האישיי� של הלקוחות
  

                                                 
1

 מערכות מידע של שירותי כמה בשיקגו מקשר בין  Chapin Hallמכוןבמידע המאגר ,  למשל 
  .של הלקוחות בשירותיםשימוש דפוסי ה אחר ועוקברווחה 

עיבוד נתונים במשרד הרווחה מתווה ר שהכין לא מכבר האגף למערכות מידע ו"  תכנית שח2
. דרך להגשת מידע לכול ובייחוד ללקוחות משרד הרווחה בכל הנוגע לזכויות ולשירותים

וכן , במשרד הרווחה יש תכניות לשלב מערכות מידע ברמת המטה הארצי וברמה היישובית
מאגרי להנגיש את ; נתוני יסוד והרף,  למשל מערכת המסגרות-לשלב מערכות מידע במטה 

ליצור מאגרי מידע על שירותים ; המידע לאנשי המקצוע בשטח בעזרת ממשק באינטרנט
  .הפתוחים לציבור הלקוחות והעובדים
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 ¯‚‡Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ÈÊÎ¯Ó ‰È‰È¯Â·ÈˆÏ ˘È‚�.  רותי�שיעל ה  כוללמידעכל לקוח יוכל לקבל 
 גישה טלפונית לעמדות תהיה. באינטרנטמיומ� בשימוש  ו מי שאינג� ,ה�שהוא זקוק ל

   .מספקי� שירותי�משותפות לכל הגורמי� ה
  
  
    

10.4 Â˙ÚÓË‰Â ÈÚÂˆ˜Ó Ú„È  

  
 Ú„È‰ ÌÂ„È˜ Ì˘Ïלצרכי� לכוונו,  בתחו� הרלוונטיי�חיוני לקד� את המחקר בישראל 

  . המומחי� והחוקרי�מספרגדיל את וכ� לה,  למדינת ישראלולנסיבות המיוחדות
  

 ÊÎ¯Ó Ú„È ÈÓÂ‡Ï˘Ó˘È‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÒÈÒ·  , ˙Â„ÒÂÓ‰ ¯˜ÁÓ
 È�Â‚¯‡ÂÈ˘ÈÏ˘ ¯Ê‚Ó.  
. מוסדות המחקראקדמיה וובינ� לבי� ה בי� מערכות המידע קשר יצרו ממשלה משרדי
 תרו� לשיפור העבודה המקצועית ע� האקדמיה לבי� אנשי השטח יבי� הקשר

  .י�תחומי� חיוניב  במשרדי הממשלההאקדמימחקר ה לקידו� ג�הלקוחות ו
 .מקצועיתהלות יפעהאקדמי של הווי להבטחת הלי תקציבי� יקצההלאומי הידע מרכז 

לעשות את עבודות טרנטי�  דוקטורנטי� ומסמרכז יעודדומטע� האנשי אקדמיה 
 ו את אנשיעודדמשרד הרווחה י. שירותי�ה ע� וליצור קשר שלה� בשטחמחקר ה

הלאומי יפעל לשינוי הידע מרכז .  במחקר אקדמיתכניותהשירותי� והתוח יפאת ללוות 
  1,בשטחההתייחסות של המוסדות האקדמיי� לסוגיית המעורבות של אנשי האקדמיה 

 באמצעות וזאת ,לחינו�בתי הספר מספר לעבודה סוציאלית וה תיבחוקרי� מבייחוד 
 .דיו� ציבורי ואקדמי

  
 ˘È˙‡ ÏÈ„‚‰Ï Í¯ÂˆÂ˙ÚÓË‰ÏÂ Ú„È ˙¯ÈˆÈÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ . תקציבי� יסייעו ה

יסייעו לגופי המטה , ובמכוני המחקרבאקדמיה,  במשרדי הממשלהלמחקר והערכה
 כל �בי  פעולה�שיתו ויקדמו אתהמקצועית להעלות את הרמה  במשרדי הממשלה
והמחקר בסיסי ה מחקרה דמויקו. כל גו� ובי� הגופי�בתו�  - מחקרבהגופי� העוסקי� 

   .ייישומה
  

ÔÂ�‚�Ó Á˙ÙÏ   ישאנשי מקצוע בישראל נגישות לידע הקיי� בעול� לאפשר לכדי
 ˙¯„‚‰ Ï˘ ÍÈÏ‰˙Â'˙ÂÈ·ËÈÓ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„  '(Best Practices) ‰ÌÈÈ˜‰ Ú„È‰ ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·Ó 

ÌÏÂÚ·Â ı¯‡·. · מחקר ייעשה  קריטי בידע היכולמחסור הדיו� יזההשבה� תחומי� 
נותני שירותי� ,  מוסדות אקדמיי�שלשיתו� פעולה בנה על ימנגנו� יה.  הפערמתלהשל

  . ונציגי ציבור
Í¯ÚÈÈ‰˜ÂˆÓ·Â ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì·ˆÓ ¯Á‡ Èˆ¯‡ ·˜ÚÓ  . הדוח השנתי

של הביטוח הלאומי ולסקירות אפידמיולוגיות של משרדי ממשלה ' דוח העוני'לצטר� י

                                                 
1

 טח בשאנשי הסגל האקדמי משקל גבוה למעורבות אינם נותניםכיום המוסדות האקדמיים  
להם  עית ואיןהחוקרים מתמקדים בפרסומים מדעיים בעיתונות המקצו .שלהםבשיקולי הקידום 

 .טח בשלהיות מעורביםתמריץ 
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נטיי� וואינדיקטורי� הרל יזהההמעקב הארצי   1.יקהושל הלשכה המרכזית לסטטיסט
   2.נתוני�של  איסו� אחיד יבטיח ולניטור מצב� של ילדי�

ÂÎ¯ÚÈÈÂ ˙ÂÈÂ·¯Ú˙‰ ÏÚ ‰Î¯Ú‰ È¯˜ÁÓ ˙ÂÈ�Î˙. על, שיטות ההתערבותב המחקרי� ידונו 
כ� יהיה . מודל הלוגי הקושר בי� התערבות לתוצאותב ו�תוצאות הצפויות מהפעלתה

מחקרי  ייערכו .פעולהולשנות את דר� ה קשיי� וכשלי� בהתערבות  לזהותאפשר
להערכה  summative evaluations, outcome studies(.3(תוצאות ההערכה על 

למימוש האחריות של בעלי תפקידי� , תרומה למימוש זכות הציבור לקבל מידע
)accountability( ,ור מתמש� להשגת שיפ�ולהישענות על הערכה ככלי ניהול ותכנו.  

  
4% Ó ˙ÏÚÙ‰Ï „ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙‰˙ÂÈ�Î˙  ‰ˆ˜ÂÈÏÔ˙Î¯Ú‰ .הערכה ומחקר חשוב לשלב 

דרושי� להבטחת יעילות תהליכי הערכה חוזרי�   .יומיי�� בתהליכי העבודה היו�
מהפעילות אינטגרלי חלק יהיו הערכה התהליכי  .חיוביותיה� התוצאותהתכניות ו
איסו� נתוני� שיטתי ריכ� באמצעות  ולהעמדידי�יעדי� יש לקבוע  .המקצועית

מעקב אחר ב. � והערכת תוצאות על ידי לקוחותושימוש בסקרי� של שביעות רצו
למידה , יצירת ידעלש�  .'מערכי מחקר על נבדק יחיד 'חשוב לשלבהתקדמות הטיפול 

,  לעובדי הקו הראשו�ותנגיש ממוחשבות אינטגרטיביותמערכות  יוקמו והטמעה
 ;יוכלו לנהל את התיק של הילד בסיכו� ומשפחתו העובדי� 4.מטהאנשי למפקחי� ול

לבחו� את הידע ; הקשורות לתכנו� הטיפולשאלות  לע המידע כדי לענות לעבד את
לקיי� דיו� ; � והלמידה שלה� במקרי� דומי�ו� דיווחי עמיתי� על הניסיולבח; הקיי�

  . מקצועי ע� עמיתי� על הסוגיות שעלו
  

˘Â¯„ ÛÂ‚ÈÊÎ¯Ó ˘ È˜ÙÒ Ú„ÈÓ ובכל משרד ,  הילדי� בטיפול� של משרדי ממשלהל כלע
מתו� המסגרת של גו� זה יכול לפעול . פעולההגביר את שיתו� יו,  הממוני�גופי�ה על

, רגו�המחשוב והא, רכז אנשי מקצוע מתחומי המידענותהוא י. מרכז הידע הלאומי
 יסייע להתגברגו� ה. וקהאנשי מקצוע בתחומי התוכ� הנוגעי� לילדי� ובני נוער במצו

יש . אנשי המקצועות המסייעי�בי�  קשיי תקשורת והבנה בי� אנשי הטכנולוגיה לעל
  .המטרה למע� משותפת  לפעולה כללי� ותהליכי� מחייבי�לקבוע

כל מערכות המידע הקשורות לילדי� ובני נוער בסיכו� ממונה על  יהיה הגו� המרכזי
  :ותפקידיו 

                                                 
1

יש . ציון דרך תקופתי ומשמשהמופעל ברמה מקומית  - score card - ב יש מנגנון דומה"בארה 
על , ממערכת הבריאותעל נשירה למשל , נטיים לרווחת הילדוופרמטרים ואינדיקטורים רלבו 

מבט כן ו, א קיבלו חיסוןשלעל ילדים , חדר מיון עקב תקיפה של הורהילדים שהגיעו ל
  .    התפתחותי

  

2
מידע . מכון ברוקדייל והמועצה לשלום הילד-וינט'ג- מאיירסעשועבודה רבה וחשובה נעשתה  

  המועצה לשלום הילדשמוציאה לאור בשנתון הסטטיסטי על מצבם של ילדים חשוב יימצא גם
נתונים על השנתון ובלנוער  באינדיקטורים שפותחו במערכת הרף במועדוניות השרות לילד ווכן

  .רות לילד ולנועריקוח השיילדי הפנימיות בפ
 

3
  . ברוח המלצות ועדת דברת 

  

4
לאנשי המקצוע גישה ישירה לידע המאפשר ' פורטל חברתי' בעיריית תל אביב פותח 

מערכת מעין . מסויםסיכומי ידע בתחום , כללים, תקנות וחוקים: עבודתם לנטייםוו רלםבתחומי
  . לקחיםו גם מנגנון יעיל להחלפת דעות זו היא

בדים עוה על ידי ים ניהול תיק: ובה–סנט "עו -תכנית לפתח רשת אינטרנט יש למשרד הרווחה 
   .שיח בין העובדים; זמיןמידע ; הסוציאליים
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   ;מחייבי�� והגדרות  מילו� מושגילקבוע. 1
   ;טכנולוגיי� ואחרי� סטנדרטי� לקבוע. 2
   ; סדרי עדיפויות במחשובלהציע חסרי� במידע ולזהות. 3
באמצעות פרסומי�  ולהטמיעומערכות הבכל הקשור לפיתוח  ידע לצבור. 4

  . והשתלמויות
  

Â˘ÚÈÈ  ÌÈˆÓ‡Ó˙˘‚�‰Ï ‰ÚÂˆ˜Ó‰ È˘�‡Ï Ú„ÈÓ. 1.5% יוקצו   התכניותתקציבמ
הכנת תכניות לימודי� ל, אנשי המקצועלהכשרת  השתלמויות תכניותלת להפע

מסלולי יורחבו ויוצעו ההשתלמות  תכניות .מומחיות בתחו�ה לש� קידו�והכשרה 
עת �מחקרי� אקדמיי� רלוונטיי� שהתפרסמו בכתבי. י�רידיסיפלינ� אינטרותהתמח

  .המקצוע יתורגמו לעברית ויופצו בי� אנשי � ל ומתאימי� להדרכה "בחו
 ‰Î¯„‰ È¯ÓÂÁÏ ÂÓ‚¯Â˙È˙È¯·Ú ÂˆÙÂÈÂ. ספרי�  משאבי� להוצאה לאור שלוקצו י

 לעוסקי� המיועדתמהדורות מיוחדות של ירחוני� מקצועיי� וכ� ופרסומי� בעברית 
ייעשו פעולות לקידו� . מקצועהאנשי בקרב שירותי� ואת הפצת� בבתחו� ולעודד 

 לשמיומנויות  להגיע ללה�יש לאפשר  .כולת� של אנשי המקצוע להשתמש באינטרנטי
 ,קורסי� מקצועיי�לש� כ� ייערכו . לש� הפקת ידע רלוונטיגלישה באינטרנט 

 ירחוני� � שלגישה למאגריולשירותי� תהיה  ;לשירותי�יוחדר אינטרנט השימוש ב
  .      מקצועיי�

  
  

10.5 ˙ÂÎÈ‡ ˙¯˜· ÁÂ˜ÈÙÂ  
  

הבקרה נעשית  . אינ� מספקי�י�ותבקרה על איכות השירהפיקוח והמנגנוני כיו� 
הטיפול  � רמת הפרטוב ;תהליכי ניהול, מבנה וציוד,  כוח אד�נבדקי� � ברמת המוסד

  . באמצעות מדג� מטופלי�נבדק בפרט 
  

בל אינו א, של מערכת הפקוח הממשלתיתשדרוג דוגמה לתהלי� פרויקט הר� הוא 
בי חל בשירותי� שבה� פועלת שינוי חיו. � של כל השירותי� לילדי� ובני הנוערנחלת

המעונות וההוסטלי� , הפנימיות והמועדוניות של השירות לילד ולנוער: מערכת הר�
 .ביתי באג� השיקו� ובאג� לטיפול באד� המפגר�של חסות הנוער ומסגרות הטיפול החו�

באחרי� ,  אי� סטנדרטי� ברורי� למת� שירותבחלק ניכר מהשירותי�ואול� 
למשל אלו הנגזרי� ,  נאותי�סטנדרטי�ב הפועלי� יש מקומות . �מיושניהסטנדרטי� 

  שלתקליניבהדרכה   עסוקי�המפקחי�. לוקי�בה� א� תהליכי הפיקוח , ס"מהתע
ולא השפיעו ג� ,  כללי� חדשי�לא מטמיעי�,  מכשלי�לומדי� לאבדר� כלל . עובדי�

תלונה המנגנוני  . ביקורת על פעולת רשויות הרווחהשמתחופסיקות בית משפט לנוער 
בתהליכי .  יושמולאלמנגנוני תלונה נגישי� שהוצעו בעבר הצעות ו, אינ� מספקי�

 תכניותב. בקרה ופיקוחאי� דגש מספיק על ההכשרה של הצוותי� המקצועיי� 
 לא הוקצו די משאבי� . אי� קורסי� בתחו� זהי�י עובדי� סוציאללהכשרתהאקדמיות 

  .להכנת כלי� לפיקוח
  

  .   על המדינהלהיותצריכה כוללת על איכות השירותי� האחריות ה
  :הליצור מנגנוני� של בקרלהבטחת האיכות יש 

פנימית תקני� ותהליכי� מחייבי� של בקרת איכות , להגדיר בתקנות תפקידי�. 1
)IQA: Inside Quality Assurance(;  
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   ;איכותהבקרת ב ישתתפו ומשפחותיה� להבטיח שהילדי�. 2
  1;משפחותיה�בני נוני תלונה של ילדי� ולקבוע מנג. 3
לחייב כל גו� המעניק ושירותי� לקבוע סטנדרטי� מחייבי� לפעולת כל אחד מה. 4

   . מנגנו� של בקרת איכותבאמצעות 2'תו תק�'י� לעמוד בסטנדרטי� של שירות
  

  

ÌÈÈ�·Ó ÌÈË¯„�ËÒ , ÌÈË¯„�ËÒÌÈÈÏÂÙÈË Â˙Â¯È˘‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡  
עיל ברמת שאבי� ולתנאי� ההכרחיי� לתפקוד ימבניי� קשורי� למסטנדרטי� 

מנה הוכשר טפל במשפחת אסוציאלי המעובד כשרת ה, סי�"מספר תקני עו: התשתית
 מפרטי� את הצעדי� י�טיפולי סטנדרטי�. וכדומה, אחריותובמספר הילדי�  ,ולתפקיד

השירותי� , מנה באל העובד ע� ילד שמספר הפגישות:  למשל,טיפולבפרטיביי� האו
  .דיו� שנתי בילד בוועדה לתכנו� טיפול, ציעמ הואש

ת  היחסי� בי� הילד למשפחשיפור למשל את, תוצאות ההתערבותקשה למדוד את 
 הזמ� שנדרש לאיחוד הילד ע� משפחתו הביולוגית אתו, מנה ולמשפחתו הביולוגיתהא

ופי הסטנדרטי� יהיה בא שמוקד ה ממליצ הוועדהלכ�). א� זו הייתה מטרת הטיפול(
טחו� והגנה יהיבטי� של השגת בג� יש לשלב  אול�. טיפול ולא בתוצאותבהמשאבי� ו

 הניסיו� באנגליהלהסתמ� על  מוצעבנושאי� אלו .  ושמירה על זכויותיועל הילד
   .   כל אחד מהשירותי�באנגליה נקבעו סטנדרטי� מינימליי� לפעולת. ב"בארהו

, נגנוני� שאינ� עוסקי� במת� שירות ישיר יש התנגדות גלויה וסמויה להשקעה במכיו�
 י�ששוחיש ה . תחושות של טכנוקרטיה וביורוקרטיהמעוררתקביעת סטנדרטי� ו

א� , שנהבית בהביקורי  מספר את למדוד אפשר, למשל. קשי� למדידההיבטי� מדחיקת 
  . בביקורי� אלואת ההשקעהקשה להערי� 

להגיע בהדרגה  ועדה ממליצההוהמגבלות של בקרת איכות בשירותי אנוש  למרות
מידת ב תלויות יהיותק� ה הדרישות לקבלת תו .'תו תק�'יהיה חייב בכל גו� למצב ש

מידה וב,  מבחינת השפעתו על הילד ומשפחתוורגישותרות ויהחשיבות של הש
  .    או מממנת אותוהמדינה מפנה אליו ילדי� ש
  

  :ייעשו הצעדי� הארגוניי� האלה הבקרה הגברת לש�
קביעת תקני� לבקרת ממונה על  גו� משות� של משרדי הממשלה שיהיה יוק� .1

3איכות ולרישוי 
  

מטרתו להדרי� את המערכת בכל הקשור לאיכות הטיפול ולא רק להעניש את מי 
 לתת רישיונות כוחו של הגו� נובע מתפקידו ומתוק� סמכותו. שאינו עומד בסטנדרטי�

   .גופי� המבקשי� להעניק שירותי�ל
כלי� מובני� ב איסו� נתוני� שיטתי על איכות הטיפול בכל השירותי�  ייער�.2
   .יאפשרו קבלת תמונה מקיפהשאחידי� ו

                                                 
 -25' מ.255-253' עמ, מנגנוני תלונה ובירור,  ברוח הצעת החקיקה של תת ועדת המשנה ועדת רוטלוי1
 50סטנדרט הקובע שבמשמרת לילה מחויבת נוכחות של אדם בוגר לכל קבוצה של , ל למש2

  .ילדים בפנימייה
לבצע פעולות של בקרת איכות , משרדי שמטרתו לקבוע סטנדרטים- באנגליה הוקם גוף על3

 Commission for Social Care Inspectionראו  . ולתת רישיונות פעולה לשירותים
www.dh.gov.uk/PolicyAndGuidance/HealthAndSocialCareTopics/SocialCare/CSCIProject/fs/en  

הגוף קובע כיצד לשתף פעולה בהגנה על ילדים ומבקר את יישום הסטנדרטים בעזרת גוף 
ייחודו של הגוף בגישה באינטגרטיבית החוצה גבולות . מאגד את המפקחים של כל המשרדיםה

בהתמחות והתמקדות בנושא המאפשרים בניית כלים , של משרדי ממשלה ושירותים נפרדים
 . ובעצמאות, וצבירת מומחיות
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ת לטיפול לקבוצות שאינ� זוכובאשר  וטיפולאפשר תובנות באשר לכשלי� בימהל� ה
א� שינויי� שהוכנסו בדרכי העבודה מתבטאי� באיכות  אפשרות לבחו� תהיההראוי ו

  .  שירותה
 לבי� בקרת איכות )supervision( בי� פיקוח כדי להפריד מחדש יוגדרתפקיד המפקח . 3

   מקצועית
 בשירותי פיקוחעל הקשיי� המובני� בתפקיד המצביע  2003שנת לדוח מבקר המדינה 

ה הצרה של יכל מפקח קשור לשירות אחד ומפקח רק מזווית הראי, למשל. ההרווח
איכות היא רק חלק קט� ממגוו� התפקידי� של ת  הוא שבקראחרקושי . שירות זה
 עומס עקב. מטה לשטחה בי� לקשרעו� מקצועי וי הדרכה ויתפקיד� ג� לתת .מפקחי�

מפקחי� אינ� עוסקי� כמעט בפעולות מתוכננות ושיטתיות של בקרת ההמשימות 
 בשטח ואי� לה�מפקחי� מגיעי� לתפקיד� לאחר שני� של עבודה  בדר� כלל ה.איכות

ו  מחדש את תפקיד המפקח ולהפרידלהגדיר יש לכ� . בקרת איכותבתחו� הכשרה
תפקיד מבקר . צועיתתפקיד המפקח יהיה הדרכה והכוונה מק. מתפקיד מבקר האיכות

הדרכה והכוונה ובדיקה של עמידה בתקני� , פיתוח סטנדרטי� של איכותהיה האיכות י
  1.של איכות

  

  
  

                                                 
1

נתחים המבקרים מ.  לעתים מזומנותaudit)(ב נערכות ביקורות איכות "רווחה בארההמערכת ב 
 בוחנים תיקים של הם. את דרכי העבודה של השירות על פי כללים שהוגדרו כסטנדרטים

מקצועיים לפי התהליכים הבודקים אם בוצעו , לקוחות ובודקים את דרכי הרישום בהם
 בני המשפחה שיתוף, הכנה של הילד ומשפחתו להשמה חוץ ביתית,  למשל,הסטנדרטים

   . לתכנון טיפולהועדובדיונים ב
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11. ·¯-˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Â ˙ÂÈ˙Â·¯˙
1

  
  

  

11.1 Â ‰ÈÙ¯‚ÂÓ„·¯-˙È˙Â·¯˙
2

  

  
בשני� האחרונות . החברה הישראלית מורכבת ממגוו� של קבוצות אתניות וחברתיות

ילדי� עוסק בח "הדו  3".לאומית�תרבותית או רב�האידיאל של חברה רב"מדברי� על 
, שסווגו על פי מוצא לאומי 4 ובני נוער השייכי� לקבוצות מיעוט תרבותיות בישראל

  . המגזר הערבי ומגזר העולי�,  המגזר החרדינדונו.  או סגנו� החיי� דת,אתני
ילידי האר�  20%, )דרוזי� ונוצרי�, מוסלמי�( מהאוכלוסייה בישראל ה� ערבי� 20%

 יהודי� 25%,  יהודי� שמוצא� מחבר המדינות20%, שג� הוריה� נולדו בישראל
אירופה , צפו� אמריקה(בי  יהודי� ממוצא מער15%, )אפריקהאסיה ו(מוצא מזרחי מ

    5.)ואוסטרליה
�ההיבט המבני של רב תרבותית�במוב� המבני החברה הישראלית איננה חברה רב

. תרבות בחברה תרבותיות מתייחס להוגנות בחלוקת הכוח והמשאבי� בי� קבוצות
אי� מסוימות תרבות  קבוצותלו, ) סמויהאפילו(חברה שקיימי� בה קיפוח ואפליה 

, תרבותית במוב� המבני� רבחברה  איננה �  ולתפוס עמדות כוח בה להצליחסיכוי שווה
  . פיתרבותית במוב� הדמוגר�  א� היא רבג�
  

תרבותית רואה בהטרוגניות ביטוי לרצונ� הלגיטימי של יחידי� וקהילות �חברה רב
ולכ� שוקדת על ארגו� המבנה הבסיסי שלה ופיתוח מוסדותיה , לשמר את שונות�

 נותנת כמדינה יהודית המדינה 6.המבטיח מת� ביטוי לשונות זואופ� הציבוריי� ב

                                                 
תודה .  תודה לבני נוער בבתי ספר בדרום הארץ וברטורנו אשר שיתפו אותנו בחוויותיהם1

זוהר , סופי וולש, ר עופר גרוסברד"ד, שמואל אדלר: לעמיתים שהעירו הערות ומסרו לנו נתונים
תרצה , מכון ברוקדייל-וינט' גמאיירס, ר חן ליפשיץ"ד, חיים להב, ר מאריה ילנבסקיה"ד, חמו

ר לריסה "ד, נבו-ורד סלונים' פרופ, ר ריטה סבר" ד,מכון ברוקדייל-וינט' גמאיירס ,מרגולין
 . תמה שוחט, לריסה רמניק' פרופ, דורי ריבקין, ר יאיר רונן"ד, אוניברסיטת חיפה, פיאלקובה

הרב . תרבותיות בא לציין דיאלוג בין זהויות תרבותיות ואתניות בתרבות נתונה- המושג רב2
רת בלשון רבים ובודקת מצבים של הטרוגניות וריבוי כחלופה לתרבות הומוגנית תרבותיות דוב

שלא כגישה האתנוצנטרית הגוזרת את קיומן ואת ערכן של . שהיא הייררכית באופייה
-הגישה הרב, התרבויות האחרות מתוך השוואה למרכז אחד המזוהה עם התרבות המערבית

לתרבויות אחרות סובלני כלפי הזר והשונה היחס . תרבותית נוטה להיות בלתי הייררכית
 .2002ראו גורביץ וערב . והדיאלוג עמו לא נעשה מתוך עמדה פטרונית מתנשאת

 מודל זה מצדד במעורבות אקטיבית של המדינה בהבטחת התנאים הדרושים לשם המשך 3
של אידיאל זה הוא ניסיון להציע סדרי ממ. קיומן ושגשוגן של התרבויות הקיימות בחברתה

המוסכמים על האזרחים במדינה מחד גיסא והעונים על הצורך של היחיד להשתייכות 
תרבותית מחייב מידה ניכרת של סובלנות -אידיאל הדמוקרטיה הרב. אידך גיסאקהילתית מ

בכל הקשור להשקפות העולם המגוונות של אזרחי המדינה ולרצונם לשפר את קהילות 
 .263-238' עמ, 1988סי יונה ראו יו. המשנה שהם משתייכים אליהן

בעלי השקפת עולם ,  קבוצה של אנשים בעלי ערכים ונורמות משותפים-" קבוצה תרבותית "4
 נהגים תרבותיים המבחינים אותה מקבוצה חברתית אחרת וזיכרון -זהות משותפת , משותפת

ראו . הטקסים והפעילויות החברתיות המייחדות אותה,חברתי המגדיר את דפוסי ההתנהגות 
Washington State University 2004  באתר האינטרנטwww.wsu.edu 
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אינ� יכולי� ,  הערבי�ייחודב, קבוצות תרבות אחרות .עדיפות לתרבות היהודית
  .להצטר� לרוב היהודי

�  אנו עדי� להיווצרותה של חברה רב'כור ההיתו�'לאחר שני� רבות של אידיאולוגיית 
   1.כלכלי ועוד, אולוגיאיד, לאומי, עדתי, דתיל רקע ת ע� מתחי� וקונפליקטי� עתיתרבו

  
 ˙�ÂÓ˙ ·ˆÓ  

אי� , מ" מהבית באי� מקהילת עולי ברה ששיעור גדול מהילדי� המוצאי�א� •
 משפחות הכשרתמשאבי� בות מקהילה זו ולא מושקעי� מאמ� משפחות אומנו

 .כאלה

� מוסדות ילדי� ערבי� מוסלמי� מושמי� במוסדות חינוכיי� נוצריי� כיוו� שאי •
  2.מוסלמיי� ולא נעשה מאמ� לפתח�

 3.)רגילותלא מסגרות חינו� ג� ו( מסגרות לילדי� בסיכו� די הבדואי� בנגב אי� שובייבי •

 .לסביי� ואפליה כלפיה�� התעלמות מ� הצרכי� המיוחדי� של בני נוער הומויש •

 ית הפועלת לשלב את הנוער העולה בזר�משרד החינו� ממשי� במדיניותו הרשמ •
 4.יסטית של השפה העבריתומונולינגותפיסה ופועל מתו�  המרכזי הישראלי

� אי� חובת הכשרה רב, ו� לפלורליז�החינו� אי� התייחסות לחינמשרד במדיניות  •
יות החדשות  המעצימות את התרבותכניותתרבותית למורי� ומחנכי� ואי� 

 .יות המלמדות על תרבותכניות כמעט אי�בתי הספר ב 5.שהביאה העלייה

זה  .תתיתרבו�רבשירותי האנוש המקצועיי� במדינת ישראל פועלי� בסביבה  •
של תרבותי הרקע  מאנשי המקצוע אינ� מכירי� את העשרות שני� חלק ניכר

על מהשפעות ההקשר התרבותי  להתעל� האוכלוסייה שה� עובדי� אתה ונוטי�
  6.ודת� המקצועיתעב

 

קווי� מנחי� ותשובות למגוו� , דיניותמ, אולוגיה גיבשה אידלאהחברה הישראלית 
 אופניאת נוקט כל איש חינו� . תרבותית� המצבי� והתופעות הנובעי� מהמציאות הרב

  . ההתייחסות המקובלי� בתרבותו שלו
 מודל כזה עומד. תרבותי לעבודה ע� ילדי� ובני נוער בסיכו��מודל רבבישראל אי� 

 א� האמנה אינה מיושמת בישראל.  בדבר זכויות הילד הבינלאומיתבבסיס האמנה
  .יה יותר מעשר שני�שישראל חתומה על

בישראל נתונה במחלוקת התרבות הדומיננטית חרונות שני� האבעקבות גלי העלייה ב
מעמד או , דת, לאו�, מולה מתעצבות תרבויות וזהויות קהילתיות על בסיס מוצאו

תפקידה  7. רגישת תרבות לפתח מודלי� חדשי� של התערבותלפיכ� מוצע .אידאולוגיה
יצור ל ותרבותית להציע מוטיבציות חדשות לדיאלוג בי� הקבוצות�של הגישה הרב

 8.דגמי� של ישראליות הטרוגנית

                                                 
1

  2004שמש  

2
 2002כורזים ואחרים  
3

 2003כורזים  
4

 2004 שמש 
5

  2004סבר  

6
 2003לשם ורואר סטריאר  
7

 2004שמש  
8

  2002ערב  וגורביץ 
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 �600,000וחרדי�  275,000,  עולי�250,000 �ילדי� ובני נוער מקבוצות מיעוט תרבותיות 
כלוסייה הכללית בני גיל� באו ה� מחצית �ילדי�  1,125,000ס� הכול  � ערבי� 

 במצוקהבסיכו� וקבוצות אלו בקרב ילדי� ובני נוער  ייצוג יתר של יש). 2,254,000(
  . שירותי המדינהבהמטופלי� 

  

11.2 ÔÂÎÈÒ Ï˘ ÌÈ¯ÂË˜È„�È‡
1

   

11.2.1 È�ÂÚ· ÌÈÈÁ‰ ÌÈ„ÏÈ ,˙ÈÏÎÏÎ ‰˜ÂˆÓ· ,Â ˙�ÎÒÓ ‰·È·Ò· ÌÈÙÂ˘Á

‰ÚÈ‚ÙÏ  
שבה� ראש המשפחה ממשפחות  באי� בבית הספר מהילדי� בתפקוד לקוי 35.4% •

  מהילדי� בתפקוד 24.1%.  ראש המשפחה עובדממשפחות שבה� 6.7%, אינו עובד
  . הוריות�חיי� במשפחות חדת הספר לקוי בבי

לעומת  28%  הואהוריות�מכלל הילדי� החיי� במשפחות חדילדי העולי� שיעור  •
 .וסייה חלק� באוכל11%

 מהמשפחות החרדיות �36%בכ. פרנס ממשקי הבית הערביי� אי� מ�18%בקרב כ •
  . תמיכות וקצבאותוהמשפחה חיה משבראש� אד� בגיל העבודה אי� מפרנס 

תחולת העוני בקרב . 25.2% היא 2003לדי� עולי� בשנת תחולת העוני בקרב י •
 . 21.2%ילדי� יהודי� ותיקי� 

� הילדי� העולי� החיי� במשפחות שכל הכנסת� מקצבת הבטחת הכנסה שיעור • 
21.4%  ��� באוכלוסייה שיעורמכמעט פי שניי�  גבוה  11%.  

שיעור זה  .16.8% הוא  החיי� במשק בית שאי� בו מועסקי� הילדי� העולי�שיעור •
�חלק� באוכלוסייה  עלעולה  11% .  

. תחולת העוני בקרב ילדי� במגזר הערבי גבוהה מהמגזר היהודי וממגזר העולי� •
 .� מהילדי� היהודי2.5י פ, י� בעוני חי מהילדי� הערבי�54%

 בקרב 39% לעומת 53%� מקבלי שכר המינימו� בקרב שכירי� ערביי� כשיעור •
 .שכירי� יהודיי�

תחולת העוני של ילדי� במשפחות חרדיות מרובות ילדי� גבוה משל הילדי�  •
העוני של המשפחה החרדית נובע מדפוס החיי� של משפחות . ותיקי�והיהודי� ה

 .אלו בישראל

 ו נמצא1999בנק ישראל בשנת במחקר שער� : קע הגורמי� לעונימשתני ר
 נמוכה של ראש השכלה,  ילדי�ריבוי: )ג� לאחר תשלומי העברה (אלההגורמי� ה
עולי� , ההסתברות שקבוצות חרדי�שנמצא .  מקצועיבלתיעיסוק המשפחה ו

 עניות ג� לאחר תשלומי העברה היא גבוהה ג� בהשוואה לאחרי�  יהיווערבי�
 הרלוונטיות חוסרה� עוני לגורמי� ה עולי�הבאוכלוסיית . אות� מאפייני�לי בע

אוכלוסייה הערבית מופלית לרעה בשוק ה. קשיי שפה וקשיי קליטה, של עיסוק�
  . התעסוקהפשרויותבאבשכר ו, העבודה

                                                 
1

ועדת , הכנסת; 2004, מרכז מחקר,  הכנסת;2004שנתון ילדים עולים בישראל : הנתונים מתוך 

, 2003ח העוני "דו; 2004סיקרון ; 2003החקירה הפרלמנטרית לנושא הפערים החברתיים 

ועדת הכנסת ; 2001רונן ; Dolev 2000 ;2004המוסד לביטוח לאומי ; המוסד לביטוח לאומי

נתון סטטיסטי ש; 9.3.2003ועדת הכנסת לזכויות הילד  ;2004-2003למלחמה בנגע הסמים 

  2005ריבקין ו יורוביץ;2005להב ; 2002  הראל ומולכו;2004 לישראל
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11.2.1 ÔÂÎÈÒ ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰ :˙Â�ÈÈ¯·Ú ,ÏÂ‰ÂÎÏ‡·Â ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ , ˙ÂÓÈÏ‡  

מבקרב קבוצות יותר בדואי� ועולי אתיופיה , קרב ערבי�שכיחי� בסיכו� המצבי  •
  . רוב ומיעוט אחרות

, עבריינות�ת נורמטיבי�והתנהגות אנטיבקרב ילדי� הסובלי� מבעיות התנהגות  •
  .ילדי� ממיעוטי� אתניי�ל קיי� ייצוג יתר �שימוש באלכוהול ובסמי� 

. יהודי��לבני נוער לא נפתחו 2003ער בשנת  מכלל התיקי� הפליליי� של בני נו42.6% •
�רכוש  ,38.5% �אלימות , 59.1% �מרמה , 96.4%רות ביטחו� בעבחלק�  38.1% .  

 בשיעורי פשיעת ניכרתמנתוני המשטרה עולה כי בשני� האחרונות חלה עלייה  •
 26.2%. רותעבעצו� במגוו�  גידול חל 1.ותיקנוער ישראלי להנוער העולה בהשוואה 

חלק� .  חלק� באוכלוסייה11%לעומת , לקטיני� עולי�מהתיקי� הפליליי� נפתחו 
  .)33.2%(ורכוש ) 36.7%(בלט בעבירות סמי� 

מעט  נעצרה ,מספרלאחר מגמה שנמשכה שני� , 2004בשנת , לפי נתוני המשטרה •
עלייה נרשמה בשנה זו . העלייה בשיעור התיקי� שנפתחו לנוער יוצא חבר העמי�

שותי� , ילדי� עולי� מעשני� .)31%(ה  בקרב בני נוער יוצאי אתיופיניכרת
 הסקר האפידמיולוגי ל פיע. תלמידי� אחרי�מיותר אלכוהול ומשתמשי� בסמי� 

סמי� בקרב שיעור השימוש ב 2001של הרשות למלחמה בסמי� היה בשנת 
  . בקרב ילידי האר�9.8% לעומת 14.6 %בבתי הספרתלמידי� עולי� 

די� ערבי� בישראל גבוה יותר ב תלמישיעור השימוש בס� לא חוקי כלשהו בקר •
, במעורבות� בהתנהגויות סיכו� עברייניותנצפית עלייה . בקרב כלל התלמידי�מ

 .של בני נוער בדואי�גניבות ושימוש בסמי� 

 חלה עלייה בשימוש בסמי� בקרב בני נוער ,י דיווח� של נותני שירותי�"עפ •
  .� בישיבותבעיקר אלו הנפלטי� ממסגרת הלימודי, מהמגזר החרדי

 מטר ויותר ואושפזו בבתי חולי� יותר 2.5מגובה שנפלו י� יהוד� ילדי� לאשיעור •
 ).1621 לעומת 2738 ( שנפלויהודי�הילדי� ה שיעורמכפול מ

שיעור הילדי� המקבלי� קצבת ילד נכה מהביטוח הלאומי גבוה ביישובי�  •
  .יישובי� היהודיי�במיותר הערביי� 

  

  11.2.2 Â ÌÈ¯˘Â� ÌÈ„ÏÈÌÈ˜˙Â�Ó  
הערבי� , אוכלוסיות העולי�ירה והניתוק גבוהי� במיוחד בקרב  הנששיעור •

 מהילדי� הערבי� �8.3% מהילדי� היהודי� ו4.4% נשרו 2003בשנת . והחרדי�
עמדו בתנאי הס� של האוניברסיטאות ש תלמידי יב שיעור. יב�מכיתות ט

  . בקרב יהודי�47% לעומת 30% בקרב ערבי� הוא 2002בשנת 

ילדי� עולי� שעלו מאז . די� עולי� נושרי� פי שניי� ויותר מילדי� ותיקי�יל •
  . י�ותיקו ויותר משלושה נושרי� פי 1996

בתחושות , בני נוער בדואי� מנותקי� משוטטי� ביישוביה� בחוסר מעש •
 .ת למצבי פשיעה והתנהגות עברייניתדרדרי� בקלויקיפוח והתמרמרות ומ

מגזר ביתה שכיחה במגזר הערבי יותר מנשיאת נשק בשטח בית הספר הי •
  .בקרב שני המיני�והיהודי 

                                                 
 2004בן ברוך  1 
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שיש להשליכו " תפוח רקוב"הישיבות נתפסת כבעיית מהלימודי� והנשירה מ •
 גרי� תכניותמאות בני נוער דוברי אנגלית שנשרו מ. כדי שלא יזיק לאחרי�

  . ברחובות ירושלי� ומשתמשי� בסמי�ומשוטטי�
  

11.2.3  ˙Â�·¯˜·Ú˙Â¯Ù�Â ÈÚ‚Ì  

הילדי�  מ�13%כ. חוקרי ילדי� היו עולי� חדשי� מהילדי� שחקרו �20%כ •
   . היו ילדי עולי�אות� חקרו חוקרי ילדי�מינית ופגיעה שנפגעו 

יות ונפשיות במשפחה יותר מילדי� זפגיעות פידבר ילדי� ערבי� נחקרו ב •
 . ילדי� ערבי�1045,  ילדי� יהודי�6047 � יהודי� 

ת נפגעי תקיפה מינית אינ� מספרי� על הפגיעה בה� ילדי� ממשפחות חרדיו •
  . במגזר וניסיו� להסתיר את הפגיעהבשל היעדר פתיחות מספקת לנושא

  

11.2.4 ˙ÂÈÓÈ�ÙÏ ˙È·‰Ó ÌÈ‡ˆÂÓ‰ ÌÈ„ÏÈÂ „ÚÒ È„È˜Ù ÏÂÙÈË· ÌÈ„ÏÈ  

 ה� מהזר� �41% הושמו בפנימיות לילדי� בסיכוש 18הילדי� עד גיל מבי�  •
 10.5%,  מהזר� העצמאי31.1%, דתי�ממלכתי מהזר� ה17.5%, הממלכתי

 .מוסלמי�מהזר� הנוצרי

 מכלל 35.9% הילדי� העולי� בטיפול פקידי סעד לחוק הנוער הוא שיעור •
 .�11%שיעור� באוכלוסייה כ.  סעדיהילדי� בטיפול פקיד

 21.9% הילדי� העולי� שהושמו בפנימיות לילדי� בסיכו� הוא שיעור
  . יוצאי אתיופיה�3.6%מ לשעבר ו"האי בר יוצ�15.6%כ, מכלל הילדי�

 יותר � כרבע מכלל הילדי� המאושפזי� באשפוז פסיכיאטרי ה� ילדי עולי� •
 .מפי שניי� מחלק� באוכלוסייה

  

11.3 ÔÂÎÈÒ È¯È·‚Ó ÌÈ·ˆÓ  
  

 ˙È˙Â·¯˙ ËÂÚÈÓ ˙ˆÂ·˜Ï ˙ÂÎÈÈ˙˘‰  
 ובני ות התנהגות בקרב ילדי�מצוקה ובעיו סיכו� היא גור�השתייכות לקבוצת מיעוט 

מקור היא זהות קבוצתית של קבוצות מיעוט ובה� קבוצות של מהגרי� . בישראל נוער
תחושות ניכור , יה ודעות קדומותפלא הערכה עצמית נמוכה בעקבות כגו�לקשיי� 

 לפרט גישה מאוזנת מעניקה 1זהות תרבותית. זהות בלבולשוליות או תחושה של ו
  .לחיי�

  
ÔÈ· ¯·ÚÓÂ ÈÂ�È˘-È˙Â·¯˙  

 מצריכי� ארגו� מחדש � עיור , תיעוש, מוביליות, כגו� הגירה �� חברתיי� תהליכי
 כל .מתערער המרק� המשפחתי בשלב השינוי. חיי�ומציאת שיווי משקל חדש ב

קבוצות המיעוט מעידות על משבר במערכת היחסי� המסורתית בי� ההורי� לילדי� 
  .בני נוערועל הקשר בי� משבר זה לבי� מצבי סיכו� וסכנה של ילדי� ו

  

                                                 
: הגדרותהאחת . אישיים ותרבותיים במושג אחד,  הזהות התרבותית כוללת היבטים חברתיים 1

החלק בתפיסת העצמי של האדם הנובע מהקשר שבינו לבין קבוצה תרבותית או קבוצות 

   .2000יק 'הורנצ ושלום-בןראו . בכלל זה המשמעות הרגשית המיוחסת לזיקה זוו, תרבותיות 
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 ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ‰˘„Á ÌÈÎ¯Ú ˙Î¯ÚÓ  
 מערכות התמיכה אבד�, תו� ערעור המערכת הקודמתהמערכת החדשה נוצרת מ

 .שחיקת מעמד המשפחה ושינוי בתפקוד ההורי, מצבי משבר במשפחה, הטבעיות
חווי� מבוכה ונאלצי� להתמודד ע� תרבות שונה מזו שעל ברכיה גדלו בגרי� מתה

נמצאת בתהלי� של שבירת החברה בתהלי� גיבוש הזהות מסוב� יותר . ואמביוולנטיות
קולטת ואת שפתה מהגרי� מתבגרי� רבי� לומדי� את אורחות החיי� באר� ה. זהות

 ,חברה החדשהבי� הופכי� להיות המתווכי� בי� ההורי� ל, מהר יותר מהוריה�
  1.תלויי� בילדיה�וההורי� נעשי� 

  
˙�˙Â� ‰�È‡ ‰¯·Á‰‰ÂÂ˘ ÈÂÎÈÒ   

מסוגלת פחות להעניק מיעוט  הה בקבוצתמשפחה. קבוצת המיעוט מופלית לרעה
 ע� משפיעה ג� ההתמודדות. להראויי�  שה�את סביבת הגדילה וההתפתחות לילדיה 

  .אבטלה או מצוקה כלכלית ,חק חיצוני במקרה של הגירהוד
  

 ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÂÂ‰ÏÂ ‰�È„ÓÏ È˘‚¯ ¯˘˜ ¯„Ú‰  
עולי� , בדואי�, וסיכו� וקיי� בקרב בני נוער ערבי�תור� למצבי תלישות  הזמאפיי� 

  .ב"בולטת הזדהות ע� השחורי� בארה בקרב ילדי� יוצאי אתיופיה. ואחרי� יהודי� לא

 

11.4 ‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰ „Â˜Ù˙‰· È¯Â‰ ¯·ÚÓ‰È˙Â·¯˙  
  

  :שוחקי� את מעמד המשפחה ופוגעי� בתפקוד ההורי מעבר תהליכי

בשל הדגש על ילדי� נפגעי� �י�התפקוד ההורי ויחסי הור: במעמד הגבוה •
  .  ופיתוח קריירההישגי� חומריי�

 . חשיפה לתרבות מודרנית והתרופפות המסורת ניכרתבדואי�, בקרב ערבי� •

  .גירות בשל המסורת ושלילת התרבות המודרניתסניכרת החרדי� בקרב  •

לח� כלכלי ומשבר הגירה אישי מחלישי� את , המפגש ע� התרבות החדשה •
  .בקרב המהגרי�ואת מעמד ההורי� מעמד המשפחה 

 פוגעי� ההרעה במצב הכלכלי והאבטלה בתפקוד המשפחתי בשכבות הביניי� •
  .וההורי

  .הפגיעה העיקרית נובעת ממצוקה כלכליתבשכבות החלשות  •
  

פחות ,  פחותקרובי� אליה�,  לילדיה�חזקהההורי� אינ� סמכות התוצאה היא ש
סי� קרובי� ע� הורי� ופיקוח של הורי� יח.  ופחות מפקחי� עליה�מעורבי� בחיי�

 במצבי בייחוד, ה� גורמי חוס� בפני מצוקה ובעיות התנהגות של ילדי� ומתבגרי�
   2. את מצבי הסיכו�מגבירההפגיעה באלה . מעבר

  

  

  

                                                 
1

 1995טנא והופמן -וייל 
2
 Harker 2001 
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11.5 ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÈÚ·‰· ËÂÚÈÓ‰ ˙ÂˆÂ·˜  

  
ה השתייכות לקבוצות מיעוט תרבותיות היא גור� סיכו� להתפתחות מצבי מצוק

הילדי� ובני אוכלוסיית מחצית . ולבעיות התנהגות בקרב ילדי� ובני נוער בישראל
התנהגויות  אוכלוסייה זו מייצרת. מיעוטמשתייכת לקבוצות הנוער במדינת ישראל 

א� אינה זוכה להתייחסות המדינה ולמעני� באמצעות , חלקה באוכלוסייהמ יותר סיכו�
  .הצרכי�את ו ותי� ותקציבי� ההולמי� את ההיק�שיר

 

˘ ‡Ï ‰‡ˆ˜‰ÂÂÈ�ÂÈÌÈ·‡˘Ó Ï˘ ˙:מספיקביתקצ מקבלותאינ�   חלק מקבוצות המיעוט  
  ולכוח אד�תכניות ל בתקציבי� השוטפי�ג� ו,במעבדות, בציוד, השקעות במבני�ל

 .תופעה זו בולטת במיוחד במגזר הערבי והבדואי. אינ� מספיקי�

 

 ¯„ÚÈ‰Ú„È ˙ÏÁ�‰Â ‰¯˘Î‰Ï ÌÈÎÈÏ‰˙ ,ÂÈÂ�ÓÂÈÓÎÂ ˙ ÌÚ ‰„Â·ÚÏ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏ
ÈÒÂÏÎÂ‡‰È ·¯-˙È˙Â·¯˙.  אנשי מקצוע חסרי� ג�. נותני השירותי�להדבר יוצר קושי 

 .של אוכלוסיית המיעוט ותשפהדוברי 

 

 ˙È�Â¯ËÙ ‰˘È‚·„ÒÓÓ‰ È˙Â¯È˘ :בקביעת המיעוט  של קבוצות �בולט מיעוט שיתופ
בעיצוב המדיניות �  חלק קט��כ, ככל שהמרחק התרבותי גדול יותר. תכניותתכני� ו

 .� הגישה הפטרונית כלפיהמתחזקת ו�והשירותי� הניתני� לה

ÌÈ˘ÏÁ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ¯Â‚Ó:שובי� התפתחה תופעה של ריכוז אוכלוסיות יהימקצת  ב
 המסכני� את שלו� הילדי�  בשכונות ובמתחמי� חלשי� במיוחדמיעוט

עוד קות וכניסה של האוכלוסיות החזשכונות אלו מאופיינות בעזיבת . �והצעירי
 נוצר דימוי מעוות העולי� הגדלי� בשכונות כאל  ילדי�בקרב. אוכלוסיות חלשות

.  אנשי� משולי החברהשלה� ה�של החברה הישראלית ודמויות ההזדהות 
 . חוסר מוצא וייאוש, מתפתחת תחושה של העדר תקווה

 

˙Â˘ÏÁÈ‰ ‰ÁÙ˘Ó‰: ערעור האחריות והסמכות ההורית ומערכות היחסי �
ות התמיכה בקרב חלק מקבוצות המיעוט מערכ.  גורמי סיכו� קריטיי�ה� משפחהב

 ,הוריות�חד ייחודב,  רבותמשפחותוהתפרקו או  החברתיות חלשות במיוחד
  . ג� ע� מצבי בדידות ובידוד חברתיותמתמודד

  

11.6 ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÂÙÈÓ  

� נוער ערבי    :האלההאוכלוסיות מוצגות להל�  600.000   
�נוער חרדי      275.000   

�נוער עולה      250.000  

 . האלה נתוני� על מאפייני הסיכו� של שלושת המגזרי�מובאי�ו
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11.6.1 ÔÂÎÈÒ· È·¯Ú ¯ÚÂ�1  

  מכלל20% שה�,  נפש1,245,700  האוכלוסייה הערבית בישראלמנתה 2003בשנת 
38,800�ו, מוסלמי� ילדי� 525,600מנה המגזר הערבי ה זו בסו� שנ. אוכלוסיית ישראל 

,  דרוזי�9%,  נוצרי�11%,  מוסלמי�80%אוכלוסייה הערבית ב. 18גיל עד ילדי� נוצרי� 
הילדי� היה שיעור  2003בשנת . חיי�ה� סגנוובתרבות ב, דפוסי מגורי�ב וה� נבדלי�
  .כמחצית מהאוכלוסייה המוסלמית בישראל המוסלמי�

ות גדולות יותר משל כלל האוכלוסייה הערבית בכללותה מתאפיינת במשפח
שיעור ההשתתפות  .האוכלוסייה הישראלית וברמת השכלה ורמת הכנסה נמוכות יותר

ערביי�  ממשקי הבית ה18%� ולמעשה בכ,27%הוא בכוח העבודה  של נשי� ערביות 
  .מצוקה כלכלית גדולהיש במשפחות הערביות . אי� מפרנס
  . ויותר60%באחדי�  .אוכלוסייה גדוליהודיי� חלק� של הילדי� בכלל ה�הלאביישובי� 

� עד גיל ה מ18%� כ, היו של מוסלמיות2003לידות של קטינות צעירות בשנת ה מ62%�כ
 במגזר 30%לעומת  משתייכי� למסגרות חינו�הערבי  מבני שנתיי� במגזר 4%רק  .17

  . במגזר היהודי100% לעומת שלוש מבני 67%, היהודי
�ארבע ילדי� מתחת לגיל מה� 54% , נפש130,000� כי� בנגב מונהואוכלוסיית הבדו

שיעור תמותת , על א� מגמת הירידה בשיעורי תמותת התינוקות בישראל .עשרה
הסיבות .  בקרב היהודי�שיעורה מפי שניי�התינוקות בקרב הערבי� הוא יותר מ

מומי� מולדי� המיוחסי� לנישואי קרובי� והימנעות מהפלות  ה� העיקריות
   .מלאכותיות

  

 íéðåéôà  
 :שמאפייניה,  מכלל התלמידי� בישראל לומדי� במערכת החינו� הערבית22%�כ

מספר התלמידי� ( צפיפות יתר בכיתות, איכות ירודה של בתי ספר ,מחסור במשאבי�
מחסור במורי�  ,) ילדי� בחינו� היהודי26 לעומת  ילדי�30 הוא בכיתההממוצע 

במחשבי� , סור בספריותמח גאוגרפי וריחוק, בנייה ותחזוקה לקויי�, ובצוות
  . ביישובי� יהודיי� בחינו� מהרמה� נמוכה הלימודירמת . ובמעבדות

·Â„·‰ ¯Ê‚ÓÂ È מאוכלוסיית הבדואי� ו54% ה� 14ילדי� עד גיל �.  מה� עניי�60%
 .הכנסה נמוכה לנפששכר נמו� ו, וט מפרנסי�מיע: יותוהמשפחות הבדומאפייני 

רמת התשתיות וההשקעה  ).30%�25%(שיעורי אבטלה גבוהי� האוכלוסייה מאופיינת ב
שיעורי הנשירה ממערכת החינו� .ל המגזרי�בכבמערכת החינו� הבדואית היא הנמוכה 

שיעור הזכאות לבגרות נמו� מכל . ב"צת הגיל למדו בכיתה י מקבו43%�  רק כ� גבוהי�
בתחושת , מעשי� מנותקי� משוטטי� ביישוביה� בחוסר ובני נוער בדו .מגזר אחר

מחצית . דרדרי� בקלות למצבי פשיעה והתנהגות עברייניתיקיפוח והתמרמרות ומ
,  שירותי� בסיסיי� כמו מי� זורמי�חסריישובי� יית מתגוררת בוהאוכלוסייה הבדו

                                                 
שנתון , ילדים בישראל: אלה מקורות הנתונים המובאים להלן על נוער ערבי בסיכון1  

 מסמך רקע בנושא מצב הילדים:  הכנסת;המועצה הלאומית לשלום הילד, 2004סטטיסטי 
 ,הכנסת; 11.2.2004, מ"ממ, הכנסת; 11.12.2004 )רווחה ובריאות, חינוך( הערבים בישראל 

, הכנסת, ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא הפערים החברתיים בישראל; 10.11.2003, מ"ממ
 ועדת הכנסת; המוסד לביטוח לאומי, 2003-2002ח העוני "דו; 7.3.04, מ"הכנסת ממ; 2003

 הראל ומולכו; 2005, מחקר לקידום ילדים ובני נוער ערבים בישראל; 9.3.04 לזכויות הילד
    2004 משרד הבריאות; 2002
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רמת התשתיות וההשקעה במערכת החינו� . כביש ומוסדות ציבור, טלפו� ,חשמל
� מהתלמידי� נאלצי� ללכת מרחק רב מבית� רבי .המגזרי�ל בכית היא הנמוכה והבדו

מסכני� את ביטחונ� ותורמי� , תנאי� אלו מכבידי� על הילדי�. אל מוסד הלמודי�
   .לתופעת הנשירה

íéúåøéùä  úëøòî: של שירותי� , רמה לא מספקת של תשתיותזר הערבי נצפית במג
בקרב . תי�רמה נמוכה בשירוובריאות וקהילה , רווחה, ושל אנשי מקצוע בחינו�

י� רבות בהשוואה החוקרי� אי� מחלוקת על כ� שהחינו� הערבי קופח במש� שנ
ההשקעה של שראה מ 2004ס לשנת "למהסקר התשומות בחינו� של  .לחינו� היהודי
�  מההשקעה בתלמיד מהמגזר היהודי 17.5% היאתלמיד מהמגזר הערבי במשרד החינו�  

862 �המחסור , 2003�2002עמותת סיכוי לשני� ח "לפי דו: לדוגמה.  �4935לעומת  
בפתרונות חינו� לגיל הר� במגזר הערבי משפיע על רמת המוכנות של ילדי� לגני� 

למחסור זה יש . ולבתי הספר ומעכב את הצטרפות� של יותר נשי� לכוח העבודה
המחסור במעונות עלול לתרו� להמש� המצוקה : השפעה שלילית ג� לטווח ארו�

שירותי החינו�  .כלוסייה הערבית בישראל ג� בעתידלית בקרב האוהחברתית והכלכ
הנוער סובלי� ממחסור בתעסוקה בשעות הבלתי פורמלי מעטי� ודלי� במשאבי� ובני 

  .הפנאי

È˙Â·¯˙ ÔÈ· ¯·ÚÓ : מתרבות מסורתית כפרית  ית נמצאת במעברערבההאוכלוסייה
 ערכי� מהיר העלול להביא  שינוימאפייני המעבר ב.רבות עירונית מערבית מודרניתלת

התנגדות לשינוי בקרב הדור המבוגר המתקשה  ,בלבול בערכי�, לקשיי� באוריינטציה
חוסר שיתו� אנשי המקצוע של , פער הול� וגדל בי� הדורות ,להיפרד ממסורות העבר

  . מ�בקבלת החלטות וביישו, הקהילה בתכנו�

Â ˙Â‰Ê˙ÂÎÈÈ˘ :מוצאי� את מקומ� בחברה ה� אינ. נערי� רבי� חשי� דחויי� �
א� ג� ש� ה� , שוב ומנסי� את מזל� בערי� הגדולותיעל כ� ה� יוצאי� מהי ,הכפרית

  .מרגישי� דחויי� וחסרי שייכות

  
÷éãðéàïåëéñ ìù íéøåè     

È�ÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ :54.4%ו הלא יהודי� בישראל מהילדי� �חיי�  מהילדי� היהודי� 20.4%
 מתחולת העוני בקרב  גבוהההערבי העוני במגזר תחולתלאחר תשלומי העברה  .בעוני

 . הוריות ומשפחות עולי��משפחות חד

ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ:  שיעור הלמידה במגזר היהודי גבוה משיעור הלמידה במגזר הערבי
לתעודת בגרות בכל  הזכאי� שיעורג חל גידול ב"בשנת תשס. כמעט בכל קבוצות הגיל

 ושיעור הזכאות גבוהי�פערי� בי� המגזרי�  הא� ,י בנגבוהמגזר הבדו חו� מהמגזרי�
כת החינו� הערבי לומדי� במער. שיעור במגזר היהודימה נמו� הערבילבגרות במגזר 

  . מהיהודי�90% לעומת 17 מבני 66%  רקב"בכיתה י
‰¯È˘� :שיעור הנושרי� בחינו� הערבי בכיתות ט,לפי נתוני משרד החינו� � 8.3%יב 

בשל התרחבות גדל  הילדי� בחינו� הערבי המיוחד מספר.  היהודיבחינו� 4.4%לעומת 
 13.2%  נשרו בכיתה טבחינו� הערבי . במגזר היהודיוירד, מסגרות אלו בעשור האחרו�

גי� בכל המקצועות יש פער בהיש. הפער בולט עד כיתה י. חינו� היהודי ב5.1%לעומת 
, חייה חברתיתדקשורה בילדי� ערבי� של הנשירה . תלמידי המגזר היהודילטובת 

 .רבנות ואלימותק
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ÔÂÎÈÒ ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰: יתה שכיחה במגזר הערבי יותר נשיאת נשק בשטח בית הספר הי
 בקרב בני� 27.9% בקרב בני� יהודי� לעומת 9.4% :מבמגזר היהודי בשני המיני�

 1998הגידול משנת .  בקרב בנות ערביות6.4%יהודיות לעומת  בקרב בנות 2.3%, ערבי�
שיעור השימוש בס� לא חוקי כלשהו בקרב . ר בעיקר בקרב הבנות הערביות ניכ2002�ל

 אי� נתוני� עדכניי� על א�, בקרב כלל התלמידי�מ ערביי� ישראליי� גבוה תלמידי�
בקרב בני נוער ערבי� לומדי� שנמצא  .�מגמת השימוש בסעל  המדויק ומספר�

 .קשי� גבוה משיעור השימוש בקנאביסשיעור השימוש בסמי� 

˙Â‡È¯· : גבוה שיעור הילדי� המקבלי� קצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי
סקר ההשמנה הלאומי חוש� ששיעור . ישובי� היהודיי�בישובי� הערביי� מיב

בקרב מתבגרי� ערבי� גבוה הסובלי� מסיכו� להשמנה ומהשמנה גבוהה יותר 
  .16% לעומת 21.5% �  היהודי�  מבקרבמוסלמי� ונוצרי�

  

11.6.2 ÔÂÎÈÒ· È„¯Á ¯ÚÂ�1  

 שה� נפש 1,200,000� המגזר הדתי לאומי והחרדי מקי� כיו� כ,י סקר מכו� שרייבר"עפ
 2002בסו� .  כמחצית מס� כל המגזר הדתיהואהמגזר החרדי .  מכלל האוכלוסייה17.4%

  מהאוכלוסייה היהודית4%�  שה� כ, נפש550,000� נאמדה האוכלוסייה החרדית בכ
 .באר�האוכלוסייה  מ3%�וכ

מעריכי� . השמוני�בתחילת שנות  6לעומת  7.7 הואממוצע לאישה הילדי� המספר 
 .  נמו�מפרנסי�השיעור  . תמנה אוכלוסייה זו כמיליו� נפש2025בשנת ש

שיעור של  מכלל האוכלוסייה החרדית בהשוואה ל50% הוא 14עד גיל  הילדי� שיעור
 .15ני הוא הגיל החציו. ל היהודי�כל ב14ילדי� עד גיל  26%

 מכלל 4.6% שה� 36,705 הוא ו בחינו� העצמאי�מספר הילדי� החרדי� בכיתות  א
 .התלמידי� בחינו� היסודי

ה היה "בשנת תשנ. עשור האחרו� הוכפלה אוכלוסיית התלמידי� במגזר החרדיב
 מכלל 18% זה התלמידי� במגזר שיעור. 150,000ד " בשנת תשס,75,000מספר� 

 .חינו�התלמידי� במערכת ה

 .8,636דות בפיקוח משרד הדתות הוא  השוהי� במוס17 הילדי� עד גיל לס� כ

  

 íéðåéôà  

י� ואת צביונ� של ישובי� ובשכונות מסוימות משנה את אופיהחרדי� בי ריכוז
ככל שהאוכלוסייה החרדית גדלה היא עוברת ליישובי� חרדיי� . אלויישובי� ושכונות 

 הומוגניי�השובי� יי ה.)אלעד, ות של בית שמשונשכ, ליתי ביתר עלמשל(נפרדי� 
 .גיל חציוני נמו�בריבוי טבעי גבוה וב , בגידול מהירי�מתאפיינ

˙Â‡È¯· :לעומת גבוה של לידת פגי� שיעורהאוכלוסייה החרדית מאופיינת ב 
אוכלוסייה החילונית בשל השימוש הנרחב בהפריות והשימוש המרובה בתרופות ה

בעיות של השמנת יתר וחולי� במחלות זיהומיות באופייני� ילדי� חרדי� מ. פוריות
נפוצה .  בשל צפיפות המגורי� הרבהותר בהשוואה למגזר החילונייבשכיחות רבה 

                                                 
ועדת החקירה ; 2004, 5' מס, סדרת ניירות עבודה, ס"למ; 2005 להב : מקורות הנתונים1

; 2004סיקרון ; 2004, ילדים בישראל; 2003, הכנסת, הפרלמנטרית לנושא הפערים החברתיים
 ;2004סיקרון ; 2004חקק ; 2003לופו ; 2005חקק ; 2005 וריבקיןיורוביץ 
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ולי�  בשל הנוהג לתת לאחי� גד5 אונות בבית בקרב ילדי� מתחת לגילתופעת הת
  .יותר לשמור על האחי� הקטני�

 ˙Â�ÂÎ˙˙ÂÈ„ÂÁÈÈ :תהליכי שינוי , חיי� מסורתיהאורח  ,משפחות מרובות ילדי�ה
גידול הילדי� , משפחהחלוקת תפקידי� ברורה ב, חודרי� לאטמוגבלי� וומודרניזציה 

. המספר הרב של הילדי� מעורר קשיי� בהתמודדות ע� הצרכי� ,נופל על הא�
  . של האבהסמכותהיחסי� במשפחה מתנהלי� על בסיס 

ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ:עיריה מסלול חיי� נורמטיבי לגיטימי אחד צלצבה לילדיה ויקהילה ע ה
כל מי שאינו מצליח לשרוד  . תורה ולימודי קודשלומדי�חברת ה מסלול � ויחיד

  .  עצמו בשולי המחנה או מחוצה לומוצא אתבמסלול זה 
, ילדי� ע� קשיי למידה אינ� משתלבי� במסגרת הלימודי� הנוקשה של הישיבות

  .בעיות התנהגותגור�  ונשירה מ� הישיבהלידי מביא דבר וה
מדית ומאפשרת אפיק לימודי אחד ויחיד שהוא מ�מערכת החינו� החרדית היא חד

 ,אי� במגזר החרדי מסגרות אלטרנטיביות ללימודי� או להכשרה מקצועית. הישיבה
בוגרי בתי הספר של זר� החינו� ל .ולבני הנוער שיוצאי� מהישיבות אי� אלטרנטיבות

בשני� האחרונות מצטרפי� . שוק העבודה להשתלבות בי�אי� כלי� בסיסיהחרדי 
ילדי� ממגזרי� דתיי� לאומיי� או חילוניי� למוסדות החינו� של המגזר החרדי כדי 

 . קשר לזהות הדתית של ההורי�בליליהנות מהטבות מסוימות 

ÈÂ�È˘ ÈÎÈÏ‰˙ : בטוחה בעצמה, החרדית משגשגת ופורחתהחברה בשני� האחרונות ,
חשופי�  ה�. תלבת במרחב הציבורי הישראלי ומשבעקיבותמתרחבת , בעלת הישגי�

א� ג� מחירי� והעיקריי� ,  לצמיחה זו יש רווחי�. להשפעות העול� מבחו�יותר
של בני נוער ממסגרות החינו� רבה אבטלה סמויה ונשירה , גידול בשיעורי העוני:שבה�

  .הרגילות

ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ� ˙¯„‚‰ :אוכלוסייה מב  הרבה יותר החרדיתההגדרה מחמירה באוכלוסייה
חשב יחרדית ת�פעמי� רבות התנהגות הנחשבת לנורמטיבית בחברה הלא. החילונית

לחברה החרדית קשה להכיל את בני הנוער . להתנהגות מופקרת בחברה החרדית
 .בההסוטי� מההתנהגות המקובלת 

‰¯È˘�‰ :ש להשליכו  שי� הלימוד והישיבות נתפסה כבעיית תפוח רקובהנשירה מעול
 רק מתו� צעירי� לא דחק החיצונימסלול ה. ולהרחיקו מתו� הארגז מהר ורחוק

בני נוער חרדי� במצבי פעמי� ש א� ,הקהילה והדת, אלא ג� מתו� המשפחה הישיבה
 להזדהות כחרדי� וסיפי�יני� לעבור באופ� מלא לעול� החילוני ומיסיכו� אינ� מעונ

  .  מתנתקי� מהקהילהינ�אמסגרת וה� נשארי� ב. הקשורי� לדת

‰Ï‡˘· ‰¯ÊÁ‰ : קשורה לקשיי הנער היא . מדאיגה את החברה החרדיתזו תופעה
היא  ו, בעיות חברתיות ומשפחתיות או פגיעה מיניתבגלללהשתלב בלימודי� ובחברה 

  . סבלוגור�תהלי� קשה ה. פחות מאכזבה מהדת

ÔÂÎÈÒ· ˙Â¯Ú�:  ע� הצרכי� הייחודיי� תית  התמודדות אמאי� ולמעשה תכניות דיאי�
 .קובל הוא להשיא את הנערה במהירותפתרו� מ. של  נערות  חרדיות במצבי סיכו�

יש  .מרדנותנובעות ממצוקה ולא רק מהבעיות החברה החרדית מכירה בעובדה ש
  .ממסגרות ואנשי מקצוע מחו� לקהילהנכונות גוברת לקבלת עזרה 

ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Î¯ÚÓ: נורמטיביי� תמיכה התנדבותיי� ירותיבקהילה פועלת מערכת ש 
בכל הקשור לבני . משפחות ע� ילדי� קטני�של יומיות ��בעיות חומריות ויוב לתמיכה
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בעת האחרונה פיתח  . הבעיותאתרצו� המשפחות להסתיר  בשל  רשת תמיכהאי�נוער 
מסגרות להכשרה  ומסגרות לנוער נושרעוד  � בכלל,דרכי התמודדות ע� התופעההמגזר 

האלטרנטיבות אינ� אבל . ל" בצהל החרדי"גידול במספר המשרתי� בנחחל . מקצועית
 בשירותי� של חוסרתחושה יש  ועד היו� , כנורמטיביות ולגיטימיותמתקבלות

  . וייעו� לילדי� ובני נוער והוריה�הדרכה , שיכולי� לתת טיפול
י�  ילדכמהעובדת סוציאלית המטפלת ב. הקשיי� אחד ריבוי ילדי� במשפחה הוא

  . נזקקתלה� המשפחהש את הטיפול והשירותי� לספקבאותה משפחה מתקשה 

 

÷éãðéàïåëéñ ìù íéøåè  
È�ÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙: כ �העוני .  מתחת לקו העוניחיותמהנפשות במגזר החרדי בירושלי�  70%
 .החרדיותמשפחות ה החיי� של ינובע מדפוס

‰˜ÂÒÚ˙: כב� ,י� מפרנס מהמשפחות החרדיות שבראש� אד� בגיל העבודה א36%
בדר� כלל , מפרנס אחד בלבד מהמשפחות 43%�לכ. 83%ותחולת העוני בקבוצה זו 

34%� כו תחולת העוני במשפחות אל. שההכנסה בו נמוכהעיסוקבמשרה חלקית ב .
ה על המצב פיעהעבודה משמוכה של האוכלוסייה החרדית בכוח ההשתתפות הנ

  .אותצבמגדילה את הסתמכותה על תמיכות וקהכלכלי שלה ו

‰¯È˘�‰ ¯ÂÚÈ˘: ל 2001 במעבר בי�� לעומת 8.7%  שיעור הנשירההיה במגזר החרדי 2002
פי נתוני היחידה לביקור סדיר ל ע. דתי�מלכתי במגזר המ4.8%,  במגזר הממלכתי4.5%

  .7.9% 2004�2003בשני� , 8.3% היה 2003�2002 הנשירה במגזר החרדי בשני� שיעור
íéîñá ùåîéù:  שימוש בסמי� בקרב בני בעל עלייה גוברת מדווחי� נותני שירותי�

כגו� , מהמגזר הדתי וגידול במספר בני הנוער החרדיי� המגיעי� למסגרות גמילההנוער 
  .רטורנו

˙ÂÈ�ÈÓ ˙ÂÚÈ‚Ù:  פעמי� רבות .בה�המינית ילדי� ובני נוער אינ� מספרי� על הפגיעה 
  .הנפגעי� אינ� מביני� מה עשו לה�

È„ÏÈ ‰·Â˘˙· ÌÈ¯ÊÂÁ‰:  החוזרי� בתשובה מתקשי� להשתלב בקהילה החרדית
מרבית החוזרי� בתשובה ה� בני עדות . תיקי�וומרגישי� זרות ביחס לחרדי� הו

 .מפגינה חוסר סובלנות כלפיה�, ברובה אשכנזית, תיקהו והחברה החרדית הו,המזרח
לות  בי� האוכלוסיות העלו, המסרי� שעלו מתו� קבוצת המיקוד ע� רבני המגזרלפי

הגרעי� שילדיה� של משפחות חוזרות בתשובה  � להגיע לכאורה למצבי סיכו� קשי� 
אורח חיי�  וה� סובלי� מ,סטיגמה חברתיתיש עליה� . לא קיבל לתוכוהוותיק 

היעדר יכולת , קפדני ומוקצ� של משפחותיה� לצד חוסר תמיכה חברתית ומשפחתית
 וחשיפה לעול� החילוני ,ות המוסכמות החברתיות החרדילפיההורי� לגדל� של 

 עלולי� להגביר את חשיפת� של כל אלה. באמצעות קרובי משפחה שאינ� דתיי�
  .ילדי החוזרי� בתשובה למצבי סיכו�

11.6.3ÔÂÎÈÒ· ‰ÏÂÚ ¯ÚÂ� 1  

 : ממיליו� עולי�של יותר עלייה י גלוראשית שנות האלפיי� הגיעבשנות התשעי� וב
  .מ לשעבר"הלי� הגיעו מבררוב העו. 2002�2000בשני�  137,000 ,1999�1990בשני�  956,000

                                                 
ועדת ; 1999שמש ; 1995שחר -אחי; 2004סיקרון ; 2004ילדים עולים בישראל :  מקורות הנתונים1

; 2003 אמיר והורוביץ ;2.2.2005הקואליציה למען נוער עולה בסיכון ; 3.8.04הקליטה של הכנסת 
  .2005ברוך -בן;  הרשות למלחמה בסמים5' וגי מססקר אפידמיול; 2002ידוביצקי 
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  , מ לשעבר"ה מבר83.6%. 17�0י נ ילדי� עולי� ב277,776 עלו לישראל 2003�1990בשני� 
  . מארגנטינה1.7%,  מצרפת2.1%, מאנגליה 0.3%, ב" מארה2.2%,   מאתיופיה10.1%

 80,651: די� עולי� תלמי136,319לומדי� כיו� ) לא כולל גני ילדי�(במערכת החינו� 
 יוצאי 2,844,  יוצאי צרפת5,570,  יוצאי אתיופיה14,142, מ לשעבר"היוצאי בר
  .ר המדינותשא יוצאי 33,112, ארגנטינה

 הילדי� במשפחות עולי� ס� כל.  מכלל הילדי� בישראל11%�ילדי העולי� כשיעור 
    ).35.1%(או שניי� ) 54%( מהמשפחות של יש ילד אחד 85%בקרב . 246,051

 ילידי אתיופיה בהכלולי� .  נפש100,000�קהילת יוצאי אתיופיה מונה כיו� כ
29,000�  כ2003�1990בשני�  שעלו 17�0י נמספר הילדי� ב. צאצאיה� שנולדו בישראלו .

תהלי� קליטת� של יוצאי אתיופיה משנות ב. 14,142ילדי� במערכת החינו� המספר� 
בעיקר , לפנימיות של עליית הנוער נשלחו 18�12י נב מבני הנוער 90%� מיותר השמוני�

ישובי� ימעבר בני הנוער מהפנימיות ל. תלמידי� משכבות מצוקהלפנימיות דתיות 
 ה� י� פשוט� והשתלבות� אינ דירות למגורי קבע שרכשובה� מתגוררי� הוריה�ש

  . בשל רמת� הלימודיתה�מסיבות משפחתיות 

  נוטי�ה�.  עולי� מאזור הקווקז60,000�לישראל כ עלו התשעי�בגל העלייה של שנות 
.  שובי�י י19� מרוכזי� במה�  80%� ולכ� כ,להתגורר באר� בסמו� למשפחה המורחבת

 מכלל 28% ה�ילדי העולי� . 36,785הוריות בקרב העולי� �מספר המשפחות החד
  מגמה של יש.  חלק� באוכלוסייה11%לעומת , הוריות�הילדי� החיי� במשפחות חד

 בשנת 26.1%� ל1996 בשנת 20.6%�הוריות מ�גידול בשיעור המשפחות העולות החד
  .הוריות� חד9.7% 2003ותיקות היו בשנת ובקרב המשפחות היהודיות ה. 2003

 עלו 64.9%,  מה� עוד� קטיני�828.  הגיעו לישראל בגפ� אלפי ילדי�1990שנת מ
  .18�15 בני 590מתוכ� . 2004�2000בשני� 

ניני� של : ילדי� חסרי מעמד חיה כיו� בישראל בקרב עולי� מחבר העמי�קבוצה של 
 11�0י נ מהילדי� ב29%� כ. ע� סב� או סבת�ואי� ראשוני� שעלו ילדי� מניש, יהודי�

  .בוצת גיל זו עולהיהודי� בק�חלק� של הלאו, רשומי� במשרד הפני� כלא יהודי�

à íéðåéô  
ÈÙ¯‚ÂÓ„‰ ·Î¯‰‰: גל העלייה של שנות הדמוגרפיות השפיע  בגלל ממדיו ותכונותיו

עלייה זו שהוסיפה . הרכבה של אוכלוסיית ישראלעל  על גדולה ו השפעה רבההתשעי�
ידי  לאוכלוסייה והייתה שונה בהרכבה הדמוגרפי מהאוכלוסייה בישראל הביאה ל20%

חלק� של . הגיעו מחבר המדינות) 85%(רוב העולי� : שינויי� חשובי� באוכלוסייה
 .ו� הנמוכה בקרב יהודי חבר העמי�ביטוי לרמת הפרי � די� העולי� היה נמו�היל

 גבוה של שיעור,  רבותנשי�היו בעלייה . גבוה יחסיתהיה חלק� של הקשישי� 
 משפחות והרבהא� משקי בית שבה� כמה דורות , משפחות גרעיניות קטנות, גרושות

 מנסה וזו,  ביותר בישראלעלייה זו יצרה את הקבוצה האתנית הגדולה. הוריות�חד
 את רמת העלתהעלייה ה. רכיבי� תרבותיי� שהביאה עמהשפה הרוסית והלשמר את 

העולי� מברית . טנציאל כוח העבודה ברמה הבכירהההשכלה של האוכלוסייה ואת פו
, מגורי� באר� המוצאהאזור יש הבדלי� לפי . המועצות לשעבר אינ� קהילה הומוגנית

  .ות לעדה ואזור קליטה בישראלתייכהש, זמ� הגעת� לאר�

 ÍÈÏ‰˙‰¯È‚‰‰ה למת� לגיטימציה לבעיות  הוא תהלי� משברי ויש חשיבות רב
 הקשר שבי� הגירה ת מפתח בהסברהוא מושג" קונפליקט תרבותי". משברה

 וככל שההבדלי� התרבותיי� בי� המהגרי� לקולטי� ,להתנהגות עבריינית ופשיעה
גיל ההתבגרות הוא  . בקרב המהגרי� גבוהי� יותרשיעורי הפשיעה, גדולי� יותר

כ�  יותר ילדי� ובני נוער ישחברה המהגרת ב וככל ש,תקופה קריטית ומסוכנת
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 עוסקת במצב המיוחד של  התרבותיקונפליקטגישת ה. תתפתח בה יותר עבריינות
ותרבותית מבנית , מצב של שוליות חברתית, �המהגרי� ושל הדור הצעיר  שלה

 ת זו עלולה להוביל להתנהגות סוטהשוליו. צ� היות� זרי� ומהגרי�הנגרמת מע
 הנלווה למשבר הגירהמשבר ה.  או כהסתגלות למצב החדשה מחאתועבריינית כתגוב

 רוצי� להשתלבהילדי� העולי�  .גיל ההתבגרות מעצי� את הקשיי� והמצוקות
הקשיי� פעמי� רבות . קשה ומתסכלתרבותי �  המפגש הבי�א�, בחברה הישראלית

  . ג� לאחר פרקי זמ� ממושכי�עולי�

ÔÂÎÈÒ‰ È·ˆÓ· ‰¯ÓÁ‰  :השתלבות הקשיי .  החמרה בהידרדרות הנוער העולהחלה
בריבוי מקרי התנהגות בלתי נורמטיבית , חברתית מתבטאי� בתחושות אכזבה וניכורה

 .מי� מ� העבראליטוי בידפוסי ו תה הישראלייהניכור להווהנובעת מואלימה 

�·Â ÌÈ„ÏÈÌÙ‚· ÌÈÏÂÚ‰ ¯ÚÂ� È:  ילדי� ובני נוער העולי� בגפ� מתקשי� בתהליכי
 וששימ, להתנהגויות סיכו� כגו� שתיית אלכוהול חשופי� ה�. הקליטה וההסתגלות

רק מעטי� עוסקי� , מחקרי� רבי� עוסקי� בעליית בני נוער עולי�. אלימותבסמי� ו
חנה סוגיית הסיכו� ה לא נב"מחקרי מעקב של נעלב .ה משפחילבבעליית נוער 

  .שלה�להתנהגות בלתי נורמטיבית 

÷éãðéàïåëéñ ìù íéøåè  
È�ÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ גבוהה מתחולת העוני )25.2%( בקרב ילדי� עולי� לאחר תשלומי העברה   

  העברה הצליחו להוריד את שיעור ה שתשלומי א� ,)21.1%(בקרב ילדי� יהודי� ותיקי� 
  . וסייה הכלליתבאוכליותר מעולי� בקרב הילדי� העניי� 

 , בתחולת העוני לפני תשלומי העברה והמסי�יבהלמרות מגמת הירידה העק
 היא 2002 ובשנת ,האפקטיביות של תשלומי ההעברה בקרב ילדי העולי� הולכת וקטנה

  . 1995שנת  בלאפקטיביותדומה 
בה� אחד ההורי� מקבל דמי אבטלה גבוה ש הילדי� העולי� החיי� במשפחות שיעור

 הילדי� העולי� שיעור. 11% לעומת 16.8% �ר היחסי שלה� באוכלוסייה מהשיעו
  . 11% לעומת 18% �החיי� במשק בית שאי� בו מועסקי� עולה על חלק� באוכלוסייה 

ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ :ציוני ילדי עולי� במבחני המיצב נמוכי� בכל התחומי� ובכל הגילי� 
יש . � מהישגי העולי� החדשי�בוהיהישגי העולי� הוותיקי� ג .תיקי�וילדי הוציוני מ

גיה� של עולי� מארצות רווחה גבוהי� בכל היש. י� קבוצות העולי� לפי מוצא�פער ב
גיה� של העולי� מאתיופיה נמוכי�  היש;התחומי� מהישגיה� של העולי� האחרי�

  .קבוצות אחרותמהישגי 
  יותרל אלימותבגלהיסודי ולחטיבת הביניי�  לבית הספרילדי� עולי� פוחדי� להגיע 

  .13% לעומת 23% �ילדי� ותיקי� מ

‰¯È˘�‰ È„ÓÓ:  ותיקי�הוהתלמידי� מספר מהנושרי� גדול העולי� מספר התלמידי� 
 3פי  שלה� הנשירה שיעור.  ואיל�1996 שנת מבייחוד ,הכיתות ובכל שנות העלייה בכל

 היא נשירהקבוצה בסיכו� מוגבר ל .התלמידי� הוותיקי�שיעור הנשירה של  מ4עד פי 
ירידת מה בשיעור הנשירה הגלויה בקרב חלה בשנה האחרונה . בני נוער יוצאי קווקז

  . בני נוער עולי�

ÌÈÏÂÚ ¯ÚÂ� È�· ·¯˜· ÔÂÎÈÒ ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰· ‰ÈÈÏÚ: ב בני נוער המטופלי� בקידו� סקר בקר  
מהסקר .  מצביע על מספר שינויי� במאפייני הנוער העולה מארצות חבר העמי�נוער
, אלימות: ה בהידרדרות הנוער העולה בשלושה מאפייני� עיקריי� כי יש החמרעולה

   .פלילי�סמי� ו
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 כלל הקטיני� היהודי�שיעור הקטיני� העולי� החשודי� בביצוע עברות מתו� 
הדבר בולט . יותר מפי שניי� מחלק� באוכלוסייה זו, 26.9%רות הוא החשודי� בעב

 מהילדי� 225� כ.  מכלל החשודי�46%� כ �רות סמי� בנות ובעב�חשודותבמיוחד ב
 1141(בפנימיות שיקומיות וטיפוליות היו ילדי עולי� סידר משרד הרווחה במצוקה ש

מכלל  )16%( 815. ק� באוכלוסייה פי שניי� מחל� ) ילדי�5210 מתו� 22%  שה�ילדי�
י יוצא 3%או  186�ה� יוצאי חבר העמי� ו לילדי� בסיכו�הילדי� העולי� בפנימיות 

שותי� יותר אלכוהול ומשתמשי� יותר בסמי� , ילדי� עולי� מעשני� יותר. אתיופיה
  .תלמידי� אחרי�מ

„ÁÂÈÓ· ‰˘˜ ‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈ ‰ÏÂÚ ¯ÚÂ� È�· Ï˘ Ì·ˆÓ :2.9%  תלמידי� הוא שיעור
שעה ב,  קציני ביקור סדירל ידיעולי� יוצאי אתיופיה מכלל התלמידי� המטופלי� ע

 שיעור הנשירה בייחוד ,ביותר הנשירה בקרב� גבוה  שיעור.1%שיעור� באוכלוסייה ש
 משיעור� מפי שניי�שיעורי הפשיעה של בני נוער יוצאי אתיופיה יותר . הסמויה

  . בעברות31.6%של עלייה חלה  2004 שנת ל2003בי� שנת . וכלוסייהבא

 ˙ÂÏÂÚ‰ ˙Â¯Ú�‰-  ¯„‚Ó·¯·‚ÂÓ ÔÂÎÈÒ:  יה נצפית מגמה מדאיגה של עליבקרב נערות
, פעילות מינית בלתי מובחנת, שימוש בסמי�, שוטטות, עזובה ,בהתנהגויות סיכו�

מנתוני המשטרה עולה כי שיעור הקטינות העולות . גניבות ניצול מיני וזנות ,אלימות
  . קטינות919 קטינות עולות מתו� 337 � 36.7%החשודות בפלילי� 

 ·ˆÓ‰˙Â‡È¯·: כ �, סיכיאטרי היו ילדי� עולי� מכלל הילדי� שהתקבלו לאשפוז פ29%
מתו� התאבדויות של ילדי� בעשור . מפי שניי� מחלק� באוכלוסייה יותר

מנתוני משרד הבריאות עולה כי חלה מגמה .  היו של ילדי עולי�20%�כ, האחרו�
, 24�15י נבדנות בי� יוצאי אתיופיה ב של עלייה במספר ובשיעור מקרי האמדאיגה

  .יעור� באוכלוסייה מש5שיעור הגבוה לפחות פי 
  
  

11.7  ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÈÎ¯„  
  

11.7.1 Ï ÌÂ¯ÂÙ ‰�Ó‡ ˘Â·È‚ ˙È˙¯·Á·¯- Ï‡¯˘È· ˙È˙Â·¯˙  
  

בפורו� יהיו . תרבותית בישראל� פורו� ציבורי לגיבוש אמנה חברתית רביוק�
  : בוישתתפו .ממסדיי�� מוסדות המדינה וגופי� חו�, הקהילה מעורבי�

 נציגי ;דתיי� וחרדיי� , חילוניי�;י� וערבי� יהוד�החברתיות נציגי� כל הקבוצות  •
  .לסבית�הומוה נציגי הקהילה ;עובדי� זרי�;  עולי�;כל הדתות

  . משפטי� ועוד, חינו�, המקצועות הטיפוליי�מתחו� אנשי מקצוע  •

 .אנשי רוח ודת •

   .הורי� וילדי� � של שירותי הרווחה והחינו� הלקוחות  •
 אנשי  בהשתתפותתכניות חינוכיותל ותכלועבודת הפורו� תהיה אינטראקטיבית 

 . הסברה באמצעי התקשורת ופעולות ציבור ודמויות מפתח בחברה

תפקידה לדאוג ש ועדת מעקב זה תופעלבמשרד . משרד ראש הממשלהמ היזמה תצא
את  ולקד� המגזרי�לעודד את שיתו� הפעולה בי� , תרבותיי��ליישו� עקרונות רב

  . בכל השירותי� ובשירותי� לילדי� בפרטשומה וייתרבותית � רבהמדיניות הגיבוש 
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îä úåéðéãäå úåðåø÷ò  

  

משרד , משרדי הרווחהבתיאו� ע�  מדיניות לעבודה ע� אוכלוסיות מיעוט תגובש •
 יעדי� ותכנית פעולה ייקבעו. פני�הביטחו� רד לש והמהבריאותמשרד , החינו�

 . לטווח ארו�

 . התכניותשל הפעלה ל ולהקמהיחידת מטה תוק� בכל משרד  •

 יה אנשי מקצוע בעלי מומחיות וכישורי� לעבודה ע� אוכלוסייהיויחידת המטה ב •
 . תיתתרבו�רב

15%� מיותרלפיה� בכל שירות טיפולי שבו ינוסחו הוראות שבכל המשרדי�  • 
ד תקני� לאיש מקצוע טיפולי יעמהמטופלי� ה� מקבוצה תרבותית מובחנת יש לי

 .דובר אותה שפה

בעיקר , דשת של תקני כוח האד� בשירותי� לילדי� ובני נוערבחינה מחותיער�  •
תבסס שת ,י� והטיפוליי� ובלשכות לשירותי� חברתיי�יבשירותי החינו� הייעוצ

  .קבוצות התרבותיות ביישוב ושכיחות מצבי הסיכו�בעל מספר הילדי� 

מניעה וטיפול בגישה , מודלי� של איתור ויפותחו  המעני�יורחבו ויוגמשו •
,  סל תקציביוכנו. ית המשלבת את מערכי השירות הקיימי� ביישובי�מערכת

 .הקבוצות התרבותיותמגוו�  לצורכי מתאימי�שירותי� ומעני� 

. על בסיס אזורי בהתא� לתנאי החיי� של הקבוצות התרבותיותהעבודה תתוכנ�  •
 התערבות טיפולית שיאפשרתחומי �  מרכז שירותי� רביוק� הצור� הבמקר

בפיתוח , בלמידהג� מרכז יעסוק ה. לת של כל השירותי� הנדרשי�מערכתית כול
בפיתוח השירותי� . בהעשרה ובהקניית מיומנויות מקצועיות רלוונטיות, יכולות
 בחשבו� המאפייני� הייחודיי� של האוכלוסייה והצור� לפתח שירותי� יובאו

 .שיוכלו לתת מעני� הולמי� ג� ביישובי� קטני�

גישות . הקבוצה והקהילה, ות להתערבות ברמת המשפחהגישות מערכתייפותחו  •
תרבויות בזכות הראייה הרחבה שלה� והדגש מגוו� מתאימות לעבודה ע� אלו יהיו 

 .על ההקשר התרבותי

קהילות המתגוררות בשכונות ומתחמי� בעייתיי� , � קהילות בסיכויינת� טיפול •
שינוי . מעגל המסוכנותהוצאת� מש� ת לושנתי�ת רבותכנייוכנו . ומסכני� במיוחד

 לאזורי� חזקי� יותר והכנסת מקצתהבאמצעות פינוי ייבח� תמהיל האוכלוסייה 
דגש יוש� . אמני�, סטודנטי�, גרעי� עירוני,  גרעי� נחלכגו� ,גורמי� חזקי� לשכונה

הגדלת היק� העבודה ע� ילדי� ובני הנוער בשעות הפנאי ובשעות סיכו�  לעמיוחד 
 .כיפת החוק בשכונות אלומערכת את הגדל לעו

 נוסחאות לסיוע לרשויות חלשות עתירות אוכלוסיות וש� דגש על פיתוחי •
המדורגות  מתגוררות בערי� מקצת אוכלוסיות אלו. מגוונותמקהילות תרבותיות 

 נוסחת הקצאה תפותח. אקונומי ובשכונות מצוקה�  ביותר בסול� הסוציונמו�
: הנוסחהרכיבי . ת ולמתחמי� בעייתיי�לשכונו, מאזנת לרשויות מקומיות חלשות

מספר המובטלי� , תחולת העוני, אקונומי של הרשות המקומית� הדירוג הסוציו
 ,תמספר הקבוצות התרבותיו,  ושיעור�הוריות�מספר המשפחות החד, �ושיעור

 . ושיעור�מספר העולי� המגיעי� מקבוצות חלשות ומתקשות במיוחד

תקציבי� לגורמי� מקצועיי� מקומיי� לצור� אפשרות להעברה ישירה של תיבח� ה •
שתמשות בתקציבי� מהרשויות המקומיות אינ� שפיתוח תכניות והפעלת� במקרי� 

 עמותות תישקל הפעלת. המיועדי� לילדי� ונוער לצורכי אוכלוסיית הילדי�
 . מת� שירותי� על בסיס אזורייאפשרומקומיות ש
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כגו� סיוע  ,ילדי�  וגמישי� לצורכיפרטניי�,  אפשרות למת� מעני� ממוקדי�תיבדק •
 .ארוחות במקרי� של מצוקה כלכלית חריפה וברכישת ציוד בסיסי ולימודי

 . התאמות לכל קבוצה בנפרדייעשו  •

  

11.7.2 Â ‰„ÈÓÏ ÈÎÈÏ‰˙¯˘Î‰ÌÈ„·ÂÚ ˙  

   
מידע מיומנויות וכלי התערבות מקצועיי� ,  בעובדי� באמצעות הנחלת ידעיש להשקיע

  .רגישי תרבות
מיומנויות וכלי� לעבודה רגישת , מידע,  תכניות לימודי� והכשרה להקניית ידעחויפות

עובדי� סוציאליי� ,  אנשי חינו�להכשרתאוכלוסיות בכל המוסדות מגוו� תרבות ע� 
להכשרת אנשי את המוסדות  לחייב את המוסדות להשכלה גבוהה ויש. ואנשי טיפול

  .החובה קורס ברגישות תרבותיתמקצוע בתחומי השירות לכלול במסגרת לימודי 
העבודה הסוציאלית יפעלו לאימו�  ו הבריאות,איגודי� מקצועיי� במקצועות החינו�

בדומה לאלו של איגוד העובדי� , אמות מידה מקצועיות בתחו� הרגישות התרבותית
  1. ולהצבת הנושא במרכז עיסוק� המקצועי]5 נספח[י� נהסוציאליי� האמריק

איגוד העובדי� הסוציאליי� בישראל ) 1 (:אלהוביל להמלצות הי מנהניסיו� האמריק
 תותו� התאממ, NASWי של ניגבש אמות מידה מקצועיות ברוח המסמ� האמריק

יפי� אות� בי� חברי האיגוד ויעודד השתלמויות ולימוד של גישות , למציאות הישראלית
לחינו� ולבריאות , מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית) 2 (.וטכניקות רגישות תרבות

אנשי חינו� ואנשי טיפול , הציבור יחייבו את המוסדות המכשירי� עובדי� סוציאליי�
 רכיבי� אשר  ולשלבתרבותיי� בתכניות הלימודי� שלה��  הרכיבי� הרבלבחו� את

, איגודי� בתחו� מקצועות בריאות הנפשעוד  .תרבותי בישראל�ישקפו את המגוו� הרב
  עלו להצבת הנושא במרכז העיסוק המקצועי של חבריה�הפסיכולוגיה והחינו� יפ

    
 ולשי� דגש עלת תרבות להכשרת עובדי� לעבודה ו תכניות רגישיש לבנות ולפתח

מערכי על , תרבות הרובלעומת  על השונות, לימוד המאפייני� התרבותיי� של קבוצות
איתור , עהמני: רצ� הסיכו�שבנוער ומשפחותיה� בשלבי� , הכשרה לעבודה ע� ילדי�

 מחקרי� לעודד ; השתלמויות ולימוד גישות וטכניקות רגישות תרבותיש לעודד. וטיפול
  .ולהפיצ� התערבויות מוצלחות לזהות, סיכו�ההבוחני� את מאפייני מצבי 

 .תרבותי ומומחי� לקבוצות תרבותיות ספציפיות�מאגר מומחי� בתחו� הרביוק� 
מאגר יעמוד ה. דות ע� מקרי� קונקרטיי� יוכלו לתת הדרכה מעשית בהתמודהמומחי�

ישמשו ש אנשי מקצוע יוכשרו. צור�ההוק על פי �לרשות השירותי� לש� התייעצות אד
רכזי ועדות , כגו� רכזי ועדות החלטה, בתפקידי� מרכזיי� בתחו� פיתוח התערבויות
  .השמה ופקידי סעד במסגרות יישוביות ואזוריות

                                                 
 העברת מסר –אוריינטציה חיובית :  אלה העקרונות לבניית תכניות עבודה עם קבוצות מיעוט תרבותיות1

 מה שמבדיל בין מי ששורד - )  1997רוזנפלד (גיוס תמיכה לכל ילד ; של תקווה ואמון שאפשר לחולל שינוי
חיזוק המשפחה והצוותים ; בניית תכנית אישית; אדם שמאמין ונותן ידלבין מי שנופל הוא תמיכה של 

עבודה מערכתית מקיפה בשכונה על כל ; ראיית המשפחה כמכלול וראיית ההורה כמשאב; המקצועיים
גיוס מחויבות ותמיכה של ; עבודה מערכתית; רכיבי הסיכון ולא טיפול נקודתי בבעיה אחת בכל פעם

בניית ; ת סדר עדיפות מקומי לטיפול והתייחסות ממוקדת לבעיות מרכזיותקביע; גורמים בעלי השפעה
בניית מנגנון שיבטיח ; קביעת גורם מוביל שישמש מנוף ומנוע לפעילות; תשתיות לפני תחילת התכנית

; בניית תהליך מניעה מסודר משולב במתן מענים וכיבוי שריפות; תקשורת רציפה ופתוחה בין כל הגורמים
; שיתוף הקהילה ובייחוד אוכלוסיית היעד בתכנון והפעלה של תכניות ושירותים;  הקהילהגיוס משאבי

  .שיתוף בני הנוער; רמה מקצועית גבוהה של העובדים
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וע� ) המגזר השלישי(ציות ע� ארגוני� ועמותות שיתו� ובניית קואלייוש� דגש על 
 המייצגי� את קבוצות התרבות לש� העברת מידע משפיעי�אנשי מפתח  וגורמי� 

  .  אלוקבוצותללעובדי� וגישור בי� העובדי� לבי� 
 מפגשי� קבועי� לש� יערו�יישובי או מחוזי אשר  תרבותי�פורו� הדרכה רביוק� 

עובדי� הזקוקי� לייעו� . מיוחדי� במקרי� ידו�ות ואסטרטגי והתייעצות על מדיניות
  .  בוה� מטפלי�שיוכלו להגיע לפורו� ולקבל הדרכה למקרה 

 התערבויות ולפתח) פרסי� ומלגות, תקציבי�, באמצעות הקצאת זמ� (יש לעודד
כדי להגדיל את סל התכניות וההתערבויות , הולמות המתמקדות בקבוצות התרבות

 תקציבי� לשכפול והפצת  יש להקציב.מוד לרשות השירותי�יכולות לעשהמוצלחות 
על תכניות למניעה ולחיזוק מעמד ההורי� יוש� דגש מיוחד . התכניות המוצלחות

בסמי� והתנהגויות , והמשפחה ולמיגור התנהגויות סיכו� כגו� שימוש באלכוהול
  .עברייניות

מחקרי שדה ) גותפרסי� ומל, תקציבי� הולמי�, באמצעות הקצאת זמ�(יש לעודד 
תו� שיתו� עובדי השדה מ, צורכיה�באפיוניה� וב, המתמקדי� בקבוצות התרבות

  . המחקר ופיתוח ידע והפצתותוהנחקרי� בעבוד

 

11.7.3 ·¯ ‰„Â·Ú-˙È˙Â·¯˙   
  

תרבות ב הכלי� המשמשי� במערכות החינו� ובמקצועות הטיפוליי� פותחו ונבנו רוב
יש לערו� התאמה של . י� מתרבויות אחרותהמערבית ואינ� מתאימי� לטיפול באנש

 להתגבר על ההטיה התרבותית המובנית כדיכלי� אלו לאנשי� מתרבויות מיעוט 
 . ולתת מענה מתוא� לתרבות�  מבחני� ובאבחוני�ב  למשל� בתוכ� 

˙È�ÂÈ�˘Â ˙È�Â˘‡¯ ‰ÚÈ�Ó :משאבי� לחיזוק תהליכי איתור ילדי� ובני נוער יוקצו 
התערבות בשלבי� המוקדמי� ביותר של ל התרבותיות ובסיכו� מקבוצות המיעוט

מספר קציני הביקור הסדיר דוברי שפת הורי הילדי� ת הגדלל,  למשל,התפתחות הבעיה
 גישות ייעשה מאמ� לפתח ולש� כ� ,בבתי הספר לש� מניעת נשירה סמויה וגלויה

יות סיכו� ערכות הדרכה לזיהוי התנהגו 1, להתערבות וכלי אבחו� בלתי מוטי�מותאמות
דגש על פיתוח כלי התערבות יוש� . שימוש באלכוהול ובסמי�, כגו� אבדנות

 .המותאמי� לעבודה ע� ההורי� והמשפחות

˙ÂÏ‚˙Ò‰‰ ÍÈÏ‰˙ ¯ÂÙÈ˘ :מעודדות את תהליכי ה תכניות הסברה וחינו� יש להפעיל
 ,גיבוש הזהות הייחודיתחשוב לעודד את  2.התמודדות של קבוצות מיעוטההסתגלות וה

 את וע� זה להדגיש,  זה מזהשוני�החיי� הלסגנונות ו כבוד לתרבות המוצא לתת
 יש מקו� להפעיל 3. הסכמה ותקשורת בי� תרבויותלא יתקיימוהמשות� שבלעדיו 

 אנשי� מקרב ע� בגיל מוקד� ככל האפשר ובשותפות מלאה התכניות מעי� אל
 . הקבוצה התרבותית

ÔÈ· ÏÂÙÈË ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ-˙ÂÈ˙Â·¯˙ :מיומנויות ,  אנשי מקצוע לשימוש בשיטותשרויוכ
יש מקו�  .משקפות את ההבנה של המקו� התרבותי בתהלי� הטיפוליהוטכניקות 

. המשלבת את הגישה האוניברסלית ע� הגישה הרלטיוויסטית 4ליישו� שיטת הגשר

                                                 
1

 2000 ראו סבר 
2
 Athens 1997; Soriano et al. 2004  
3
 Berry 1990  

4
 2003סטריאר -רוארלשם ו 
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אנשי המקצוע נקראי� להכיר את התרבות של מקבלי השירות ואת השיטות למת� 
ולשלב� בגישת ההתערבות שלה� או להציע חלופה לגישות המסורתיות עזרה הנהוגות 

  .ת ועל הסממני� התרבותיי� שלה�ומתו� שמירה על המסגר
  

11.7.4  ÌÈ˙Â¯È˘‰ Í¯ÚÓ· ˙ÂÈ˙Â·¯˙‰ ˙ÂÏÈ‰˜‰ È‚Èˆ�  ·ÂÏÈ˘ 

  
יועצי� במער� השירותי� מתו� שותפות אמתית  ואנשי מקצוע,  אנשי קשריש לשלב

שירותי� ופרויקטי� ,  תכניותמ� הראוי לפתח. מקבלי השירותבי� אנשי המקצוע לבי� 
 נכבד מקו� ולתת ,בהשתתפות מנהיגי� רוחניי� ואנשי מקצוע המקובלי� על הקבוצות

הקבוצות התרבותיות בעיצוב מגוו� לארגוני� פורמליי� ובלתי פורמליי� המייצגי� את 
 . השירותי� והמעני�

‰ÏÈ‰˜‰ ˜ÂÊÈÁ : כלה החל בתכנו� ו, בכל שלבי ההתערבותישותפו נציגי הקהילה
 מנהיגות מקצועית מקרב הקבוצות תפותח ; ארגוני� קהילתיי�יחוזקו. ביצועב

 יחוזק ;סוכני שינוי ואנשי מקצוע מתו� הקהילה,  אנשי שדהיטופחו ;התרבותיות
במאבק� להשגת זכויות ועידוד תסייע  תמיכה בקבוצות אלו .קשר ע� קהילת המוצאה

  .ור קהילתי למע� שינוי בחלוקת משאבי�תהליכי סנג

‰ÁÂÂ¯‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙ÂÈ˙Â·¯˙‰ ˙ÂÏÈ‰˜‰Ó ÚÂˆ˜Ó È˘�‡ ÌÂ„È˜Â ·ÂÏÈ˘: נציגי 
כדי לטפל . שדהברמת במער� השירותי� ברמת מטה וישתתפו הקהילות התרבותיות 

 אנשי מקצוע ומטפלי� יוצאי קבוצות המיעוט יוכשרות ייחודיות ובאוכלוסי
 סוכני� מתאימי� מבחינת השפה יוכשרומשפחות במצוקה טיפול בל. התרבותיות

  . והתרבות לקבוצות הלקוחות
דיו� בעניינו של ילד מקבוצה תרבותית מסוימת בהחלטה ובכל בכל ועדת השמה 

  .שפת הילד ומשפחתו דובר, ישתת� איש מקצוע ב� אותה תרבות

 ˙ÂÈ˙Â·¯˙‰ ˙ÂÏÈ‰˜‰Ó ˙ÂÁÂ˜Ï‰ È‚Èˆ� ˙ÂÙ˙Â˘ ˜ÂÊÈÁהתכניות רלוונטיות  אתתעשה 
 מומל� להקי� למטרה זו.  לגיטימציה מתו� הקהילהתסייע בהשגתמבחינה תרבותית ו

 מער� �  שיכו�, תעסוקה, רווחה, בריאות, חינו� �בכל אחד מהמשרדי� החברתיי� 
 שיהיה בו ייצוג לאנשי מקצוע מקבוצות המיעוט ובו ,תרבותי�מרכז היגוי רב, מקצועי

המרכז יגייס לפעילותו . ניות ותכניות לתרבות הקבוצהעשה התאמה של מדיית
  .מומחי� מקרב האקדמיה והשדה

  

11.7.5 ˙¯Â˙È‡Ï ˙ÂÈ�Î ,‰ÚÈ�Ó ,È˘È‡‰ ÔÒÂÁ‰ ˜ÂÊÈÁÂ ÏÂÙÈË , È˙ÁÙ˘Ó‰

È˙ÏÈ‰˜‰Â  
  

È¯Â‰‰ „Â˜Ù˙‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ˜ÂÊÈÁ  
הדגש על . הגישה המערכתית מחייבת התייחסות למשפחה כמכלול וכחלק מהקהילה

 . מקו� נכבד למשפחהנות�בהקשר המשפחתי והתרבותי שלו ראיית הילד 
יטפחו את הקשר , יחזקו אותה, ההתערבויות יתייחסו למכלול הצרכי� של המשפחה

יחזקו את הסמכות ההורית ויתנו לגיטימציה לתרבות ההורי� ולהעברתה , ילד�הורה
קומיות חשיבות רבה למת� מידע והסברה להורי� באשר לנורמות מיש . לדור הצעיר

רי� להסתגלות שכ� חיזוק המעמד והתפקוד ההורי ידועי� כקשו, ולשירותי� קיימי�
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 התערבויות מערכתיות הכוללות התייחסות דגש על יש לשי� 1.טובה יותר של ילדי�
 תכניות לחיזוק ועל  ;תעסוקתיי� וחינוכיי� בעת ובעונה אחת, להיבטי� כלכליי�

המשפחה מתו� ראיית . י הנוער וע� ההורי� במקביל ע� בניעבדומערכות היחסי� ש
על  מערכות תמיכה למשפחה בקהילה בהסתמ� על אופייה וייבנוכחלק מהקהילה 

ראיית הילד כחלק מ� המשפחה על אופייה , כל משפחהשל משאביה של כל קהילה ו
האתני והתהליכי� שהיא עוברת ומת� לגיטימציה לתרבות ההורי� , התרבותי

 .ירולהעברתה לדור הצע

 ÂÈÎ¯ˆÏÂ Â·ˆÓÏ Ì‡˙‰· „ÏÈ ÏÎÏ ˙È˘È‡ ˙È�Î˙  
,  רצ� הטיפול בו במעברי� בי� מסגרות לימודיותויישמר תכנית אישית לכל ילד תיבנה

   .טיפוליות ושירותי�

אוכלוסיית הילדי� ובני הנוער הזכאי� לשירותי� רגישי תרבות תזוהה  •
 .ברמת היישובמתא� הטיפול בסינכרוניזציה ע� תפקיד 

 השירותי�   וכ�החברתיי� והטיפוליי� לילדי�,  השירותי� החינוכיי�ויונגש •
  .תרבות להורי� באמצעות העמדת מגשרי� ומתווכי

כגו� תכניות , העוסקות בחיזוק המשפחהמותאמות תרבות  תכניות יאומצו ויופצו •
  .על� וגווני�, י�'בהלצ, הורי� של עלמיאה

� בחברה הישראלית באמצעות הילדינטי לגידול וולמידע הרלייחשפו הורי� עולי�  •
כדוגמת התכנית להורי� צעירי� בתקופת אולפ� , תכניות אוריינטציה להורי�

 .שפותכמה ביופ�  מידע רלוונטי .שפותחה במשרד הקליטה

 תכניות משולבות להורי� וילדי� בדגש על פיתוח יחסי� תומכי� במשפחה יופעלו •
 .רי� וילדי� ע� החברה להגנת הטבעחוגי סיור להו משלל, וניצול משאבי ההורי�

                                                 
1
 Harker 2001; Kwak 2003 
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¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ˙Â�ÎÂÓ  
ילדי� מקבוצות מיעוט אינ� מוכני� לבית הספר ופותחי� פערי� כבר בנקודת 

הסבתא או המשפחה ,  הא�ל ידי� מטופלי� לפי המודל המסורתי עמקצת. הכניסה
הפצת תכניות לשיפור המוכנות לבית הספר ליש חשיבות רבה לפיתוח ו. המורחבת

   . רמה מקומיתברמה ארצית ובלבות ול בגיל הר� המשהח
 ‰Ó¯·‰˙Èˆ¯‡ האתגר, למשל הט�( תכניות המכינות ילדי� למסגרות חינוכיות יופעלו ,

  תפותח.ילד ואת הסמכות ההורית�את הקשר א� מחזקותבה בעת ו) מסע החסידה
הגדלת המכסות ,  סבסוד של מעונות יו�למשל ,מהות עובדותימערכת תמיכה לא

 תכניות נקודתיות לקראת יופעלו: Ó¯·‰˙ÈÓÂ˜Ó‰  . משפחתוני� בפיקוחתועידוד הקמ
 תכניות העשרה יופעלו. כניסה לכיתה א בדגש על הקניית מיומנויות למידה לילדי�

  .ס"במתנ ובבית הספר, יהילהורי� ולילדי� לצור� גירוי אינטלקטואלי בספר

‰ ÔÂÎÈÒ ˙Â�ÂÎ˘· ˙Â„„ÂÓ˙  
 תכניות רגישות ויפותחול קהילות ומתחמי� בסיכו� ובסכנה  מיפוי מדויק שייער�

 יש לפתח.  תושבי� ואנשי מקצועבשיתו� ע�תרבות המותאמות לצרכי� שאותרו 
תחושת אחריות מקומית בקרב התושבי� בשכונה באמצעות עובדי� קהילתיי� 

 מחויבות ושותפות של הגורמי� המקומיי� המשפיעי� דרושה; ופעילי� מתו� השכונה
 לשיפור פיזי לגייס�קבוצות מנהיגות בקרב ילדי� ובני נוער ויש לפתח ; על הקהילה

  .Youth Build U.S.Aתכנית ב כמו, מובנה של השכונה

 ˙˘ÂÁ˙ ˜ÂÊÈÁ‰Â ˙ÂÎÈÈ˘‰„ÏÈÏ ÔÂÁËÈ· ˙˘¯ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· ‰ÏÎ‰  
ני על המורה להכיר את סימ. ספרית� טחו� לילד ברמה הביתי רשת ביש לפתח •

ספרי � וכשהוא מזהה ילד בסיכו� עליו לפנות למער� הבית,)נשירה סמויה(הסיכו� 
 .המכוו� לטפל בתלמידי�

תו� התמקדות מיוחדת בשעות  מבאמצעות המער� הבית ספרי תאובח� הבעיה •
 ביקור בבית המשפחה ייער� .הפנאי ובמעטפת הקשרי� החברתיי� של הילד

יש חשיבות להכנסת יועצי� חינוכיי� . ותבבניית תכנית התערבישותפו וההורי� 
 .דוברי שפת ילדי� עולי�

 יחד ע� ואלה יחוזקו כישורי� ונטיות ייחודיות בקרב ילדי� ובני נוער יזוהו •
 .קבוצות השווי�

אבחו� רגיש  ויכלול שירותי� החברתיי� בקהילהייכלל ב" סל שירותי� ומעני�" •
קצאות לחוגי העשרה ואפשרות ה, ה ושפ�תגבור לימודי, הצמדת חונכי�, תרבות

 .הפניה לטיפול מידי

עובדי� , פסיכיאטרי�,  פסיכולוגי�� מאגר מקומי של אנשי מקצוע יוק� •
 . דוברי שפות המיעוט� יועצי�, מנחי קבוצות, סוציאליי�

 . מאגר מקומי של חונכי� ומתנדבי� לליווי פרטני של ילדי� ובני נועריוק� •

 . הילדי� שנמצאי� ברשת הביטחו� קבוצות וסדנאות להורי יופעלו •

˙ÏÚÙ‰¯·‚ÂÓ ÔÂÎÈÒ· ¯„‚ÓÎ ˙Â¯Ú�Ï ˙ÂÈ�Î˙   
נערות , ע� הצרכי� והקשיי� הייחודיי� של נערות ערביות צריכות להתמודדהתכניות 

מתו� הבנה שלנערות בכל מגזר מאפייני� וצרכי� המחייבי� את  חרדיות ונערות עולות
  .רגישות מרביתבהתאמת התכניות 
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·Á¯‰ ˙ ˙ÂÈ�Î˙‰ÏÂ‰ÂÎÏ‡·Â ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÈÚ·· ˙Â·¯Ú˙‰  
בדגש על התערבות המשלבות תכניות  .האלהתכניות ההפצת את יש לחזק באופ� ניכר 

נבחנות כיו� כתכניות אפקטיביות יותר מאלו הנעשות בקרב בני הנוער  הורי� וילדי�
  .בלבד

·Á¯‰‰ ˙˜ÂÁ È¯·ÂÚ ¯ÚÂ� È�· ÈÂÂÈÏÏ ˙ÂÈ�Î˙Ì‰Ï ÚÂÈÒÏÂ   
תכניות . ר גבוה יותר של התנהגויות עברייניות בקרב בני נוער עולי� וערבי� שיעויש

ע�  התמודדות ותמשפחתו מאפשרות לליווי נער ולליווי בני נוער עולי� ותכניות אישי
תכניות מאפשרות לתת טיפול אישי לנער ומשפחתו בסמו� למועד ה. בעיה קשה זו
  .ביצוע העבירה

˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡ È‡�Ù ˙ÂÈ�Î˙  
מועדוני� והקמת ת בפעילויות פנאי המותאמות למאפייני� תרבותיי� השתתפו

 ניכרתירידה ידי  ליביאו �  עבודת רחוב ע� אנשי מקצועוכ�בשכונות ובאזורי� חלשי� 
  . נורמטיבית בשעות הפנאי�אנטיהבהתנהגות 

˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÈ�Î˙‰¯ÚÂ� È�·Ï   
בה� לרכוש כלי� עסקיות מאפשרות לבני הנוער הנוטלי� חלק ת ותכניות תעסוקתיו

תכניות אלו עשויות . את הכנסת המשפחהועסקיי� ולהגדיל את דמי הכיס שלה� 
  . נוער בסיכו�בני  בקרב להפעיל�ויש מקו� , עוני להיות יעילות במגזרי

 ˙È„„‰ ‰¯ÊÚÂ ˙È˙Â·„�˙‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ˘ ¯ÚÂ�   
ינוי התמודדות ע� בעיית הזהות בתהליכי השהיא דר� פעילויות של נוער למע� נוער 

 מקרב יוצאי מצליחי�התגייסות של צעירי� . העוברי� על הקבוצות התרבותיות
סייע לילדי� החווי� קשיי קליטה  לחניכה אישית תיוצאי חבר העמי�או אתיופיה 
  .המשפחתי והקהילתי, יש בה כדי לקד� תהליכי� לחיזוק החוס� האישיו, והסתגלות
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ÌÈÁÙÒ�  
  
  

 ÁÙÒ�1  

ÁÂ ˙ÂÈ�È„Ó ÈÂÂ˜ ˙¯È˜Ò‰˜È˜
1

  
  

; מקצת ההגדרות של ילדי� בסיכו� חלות על ילדי� הסובלי� מהתעללות והזנחה
בכמה מדינות . למצוקה כלכלית והדרה חברתית,  מתייחסות לעונייותרהגדרות רחבות 

השתתפות : שמי� דגש על מצבי סיכו� הקשורי� באי השתתפות במערכת החינו�
 בית ספר מבלי לרכוש כישורי� נשירה גלויה וסמויה וסיו�, חלקית בבית הספר

   . המאפשרי� השתלבות בשוק העבודה

עוסקת חקיקה ה. ההגנה על ילדי� הסובלי� מהזנחה והתעללות מוסדרת בחקיקה
מקצת  .תכנית התערבותבצור� בהגנה והבירור ב,  הילדי� הזקוקי� להגנהבדרכי איתור

 את עמדות הילד  בחשבו�מביאי�החוקי� מחייבי� יישו� של עקרונות התערבות ה
חוקי� אינ� קובעי� זכויות אישיות ה, ע� זה. והוריו בעת קביעת תכנית ההתערבות

  . לילדי� לקבלת שירותי�
דרכי ל יש התייחסות.  ג� חקיקה ביחס לבני נוער שעברו עברותישבכל המדינות 

חקיקה זו אינה מזכה אבל ה. חרי�הבאת� לדי� או הסדרי� אלהטיפול בבני הנוער ו
  . בני הנוער בשירותי� כלשה�את 

.  חלק ממכלול המדיניותהיא מדיניות כוללת כלפי ילדי� החקיקה שיש לה�במדינות 
   . דפוסי מדיניותלהל� יובאו כמה

  
� החוק האנגלי החדש Children's Bill  � מסגרת להסדרת מדיניות הממשלה כלפי  הוא

 ; למידה; הגנה ובטיחות;בריאות: � אלותחומיבמכוו� להשגת יעדי�  ונוער וילדי�
מדדי�  וכ� החוק מגדיר את היעדי�. לא מצוקה כלכליתב חיי� ;השתתפות חברתית

לא כלולי� .  השלטו� המרכזי והרשויות המקומיותבאמצעות השגת המדיניות לבחינת
 רק חלק מהמאמ� הממשלתי להשגת היעדי� אלא שה�היזמות והתכניות ,  ההסדרי�בו
   2. ביניה�יאו�לאיגו� ולתמנגנוני� ה
 

ממשלות קנדה וניו זילנד פרסמו מסמכי� המתארי� מדיניות לאומית כוללת כלפי 
י  נ ולבני נוער ב12עד גיל  לילדי� :שתי מסגרות מדיניותיש  לניו זילנד .ילדי� ובני נוער

 מחויבותה למימושבה� המדינה מתחייבת לפעול  ש תחומי�י�מציינה� שתיב. 24�12
 ליישו�צעדי� ה מפורטי�. די� אלהלמימוש היעעקרונות פעולה כ� לרווחת הילדי� ו

 מנגנוני� לבחינת הרלוונטיות של המש� וה היעדי�תהמדיניות המוצהרת ולהשג
מבטאי� את עקרונות בקנדה מכלול חוקי� ותכניות חברתיות . מדיניות זו בעתיד

  3.התכנית ומכווני� להשגת יעדיה

                                                 
  ן מאת סוזן אלסטר וטלל דולב על פי דין וחשבו1

www.everychildmatters.gov.uk2 
www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldbills/035/2004035.htm-9k 

http://www.youthaffairs.govt.nz 
3
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שני� האחרונות תכנית כוללת להתמודדות ע� במדינות האיחוד האירופי הושקה ב
מדובר למעשה בתכניות ,  שהתכנית מוצגת כתכנית אירופיתא�. עוני והדרה חברתית

 כלפי ילדי� נותהתכניות מכוו.  זה מזהדגשי� שוני�בכל אחת מהמדינות לנפרדות 
רה  ע� עוני והדותהתמודדוכ� דרכי� למניעת עוני והדרה חברתית יש בה� . ובני נוער

 שמי�עליה� שקבוצות הילדי� יש הבדלי� בי� המדינות ג� ב. חברתית בקרב הילדי�
�ילדי� במצבי� בלתי רצויי� על , דגש מיוחד על ילדי� מוגבלי�שמי�   במקצת�� דגש  

כל ב. תכניות בה� היוזמות מכוונות לכל הילדי�ויש  ,נושרי� או בעלי בעיות התנהגות
 לגיל הר� ודגש על השתתפות ילדי� ובני נוער מסגרותב הרחבה ניכרי�המדינות 

 מוצעי� .תו� תמיכה מיוחדת בתלמידי� חלשי� ובנושרי� מחינוכיותהבמסגרות 
   1.מסלולי� שיאפשרו מעבר מוצלח לבגרות והכנה לתעסוקה

 

 תכניות לאומיות יש אבל, ילדי�להברית אי� תכנית של מדיניות כוללת � בארצות
 מוגדרות ותכניות אל. ילדי� במצוקה או בסיכו�קידו� לברמה הפדרלית רחבות היק� 

תכניות הנוגעות לילדי� מדובר ב. מובטח מימו� מינימלי לשני� מספררוב� בחקיקה ול
תכניות ; פיתוח שירותי� בקהילה, השמה חו� ביתית � הסובלי� מהזנחה והתעללות 

� בגיל הר�  סיוע במימו� מסגרות לילדי�  המיועדות לסייע להורי� לצאת לעבודה
�ו  Head Start: ולילדי� במצוקה או בסיכו�No Child Left Behind .מגוו� תכניות יש ג� 

  .  מימו� פדרליב אחרותתזונה בבתי ספר ו
  

 יזמות מדיניות וחקיקה נפרדות בתחו� החינו� לגיל הר� ותמיכה במשפחות ישבהולנד 
יזמות לחיזוק ההשתתפות כ�  ו,  מהגרי�בייחוד משפחות, של ילדי�  במצוקה בגיל זה

  .בבתי ספר

  

התכניות האמריקניות מתייחסות באופ� ספציפי לילדי� או בני נוער במצבי סיכו� 
  .ומצוקה

  . כלל הילדי� ובני הנוערעוסקות בניו זילנד ,  באנגליההתכניות
וכלוסיות  א: התייחסות מיוחדת לאוכלוסיות פגיעות במיוחדישמסגרות הבכל 

ילדי� ע� מוגבלויות , � ילדי� החיי� בעוניכלל הדרה חברתית ובהנמצאות בסכנת
עוסקות מסגרות המדיניות הכוללות .  אוכלוסייה מקומית אווילדי� מקבוצות מהגרי�

 הוא אחד 1989 משנת  children's act בחקיקה האנגלית ,למשל. 'הגנת הילד'ב ג�
� שההסדרי�Children's Bill  כוללתמדיניות הב החדש מבקש לאג� . 

  

                                                                                                                            
http://www.myd.govt.nz/sec.cfm?i=20 

Http://www.msd.govt.nz/work-areas/children-and-young-people/   www.sdc.gc.ac  
 

 אך,  מדינות אירופה ובאיחוד האירופירוב מדידת העוני על בסיס הגדרה כלכלית יחסית נהוגה כיום ב1
 . ההכנסה המספיקה לצורכי קיום בסיסיים- מוחלטת רצות הברית העוני נמדד על בסיס הגדרהבא

ומונעים ) social exclusion(הדרה חברתית ידי  מגוון מצבים המביאים לההגדרה כוללתבאיחוד האירופי 
מאפשר לבחון את  מושג הדרה חברתיתה). social inclusion( בחברה בהצלחהמהעניים להשתלב 

רמת השכלה נמוכה של גון  כ,הגורמים לעוני: ם מרכזייםהתייחסות להיבטיבממדית -העוני בצורה רב
;  הענייםועל חיי היקף העוני והשלכותיו על דפוסי צריכה ,אי השתלבות בשוק העבודה, ההורים

, סטייה חברתית, )הון אנושי(התפתחות הילד והישגיו , בריאות:  העוני על רווחת המשפחהפעתהש
  . ובעתידבהווהזרחית של המבוגרים והילדים כושר ההתמודדות וההתנהגות הא, מוטיבציה
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ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰  
באוכלוסיות להורי�  ;קידו� ההתפתחות בגיל הר� באמצעות הבטחת חינו� חינ�

  .הדרכה ותמיכה, תכניות אינטנסיביות של חינו� �במצוקה 
 :באנגליה(עידוד למידה ,  קידו� תלמידי� חלשי�:השכלה ורכישת כישורי� חינוכיי�

achieve and enjoy(,יית כישורי� המאפשרי� השתלבות בשוק הקנ,  מניעת נשירה
  . העבודה

קנדה בולט ג� היבט של הבטחת בבאנגליה ו.  המשפחה וחיזוקההשתייכות למשפח
  .קיו� כלכלי

  . אלימות בבית הספרבכלל זה. הגנה מפני התעללות ואלימות ומפני התנהגות עבריינית
  .בעיקר מניעה של התנהגויות סיכו�, בריאות

השתתפות בחברה , השתתפות ילדי� בהחלטות על חייה� �תכנית הבריטית ב
 . וקשרי� חברתיי�) התנדבות(האזרחית 

  
 ˙Â�Â¯˜Ú‰‰ÏÂÚÙ  

עיגו� ; שותפות של הילדי� והמשפחות; תיאו� איגו� ואינטגרציה בי� שירותי�
הקפדה ; קביעת יעדי� ועבודה מכוונת תוצאות; השירותי� בקהילה ושותפות הקהילה

  .על איכות

  
 ˙¯„Ò‰ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â·ÈÂÁÓ‰  

. מחויבות למת� שירותי� לכל ילד ג� לגבי מסגרת חינוכית לגיל הר�באנגליה יש ) 1(
 של הממשלה מחויבת להעניק מסגרת חינוכית חינ� 2004�1998שנתית � רבהבתכנית 

מדיניות זו מיושמת כיו� .  שבועות בשנה לכל ילד בגיל זה33מש� ב שעות בשבוע 12.5
  . אהכמעט במלו

עלויות הכרוכות בסידור חו� של חויבות למימו� פדרלי לפי החוק האמריקני יש מ) 2(
בטחת הכנסה ובית המשפט קבע שעליו הקצבת בביתי לכל ילד שמשפחתו נתמכת 

  . להיות מסודר מחו� לביתו
קצאות לתכניות המכוונות לאספקת שירותי� שאינ� קצבאות בדר� כלל הה) 3(

 מחושב על בסיס העלויות תקציב�. מוגבלות בתקציב –י� ושירותי חינו� בסיסי
  . דרשו לש� עמידה ביעדי המדיניותישי

יזמות מובילות ה� רב בתחייבויות הממשלות להקצאה תקציבית בתכניות וה) 4(
 תכניות לחינו� כ� למשל. מש� שני� מספרב בה�נקובי� הסכומי� שיושקעו . שנתיות

תכניות לפיתוח משאבי� קהילתיי� , גליה ובקנדההתערבות כוללנית בגיל הר� באנלו
רווחת הילד בארצות לתכניות ה וחלק גדול מHead Startתכנית , משפחות בקנדהל

  . הברית
 מוגדרי� סכומי� מינימליי� –הברית �  בארצותייחוד ב– התכניות במקצת) 5(

צונ� בתכניות רבות היק� ההוצאה תלוי בר. שנתית�ומקסימליי� להקצאה בתכנית הרב
  . של המדינות לקחת חלק בתכנית ולעמוד בדרישות ההשתתפות במימו�

תקופה למוגדרי� יעדי מימו� הולכי� וגדלי�  ניו זילנדובקנדה ב, אנגליהבתכניות ב) 6(
 משקפי� את ההכרה שיישו� יזמות מדיניות רחבות אינו � אלויעדי. של שני� מספר

  . י בהקצאות התקציביות לאור� זמ�את הצור� לתכנ� את השינו ו מידילהיותיכול 
,  מטרות התכנית ובההברית מעוגנות בחקיקה�לי בארצותרתכניות הממשל הפד) 7(

רשויות התנאי� להשתתפות המדינות ו, קריטריוני� לזכאות, השירותי� המרכזיי�
אישור המש� המימו� לתכניות .  והסדרי בקרה ובקרת איכות,מקומיות במימו�ה
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 מחקרי בלווייתה בדר� כלל בדיו� בבתי הנבחרי� ובדיו� ציבורי  מלווומובילות אל
  . מומחי�של עדויות וניירות עמדה , בקרההבחינת נתוני , הערכה

בדר� כלל מעוגנות בחקיקה . מדינות אחרות לא כל התכניות מעוגנות בחקיקהב) 8(
4� ו3תכניות המזכות בקצבאות וכ� התכנית המבטיחה חינו� חינ� לילדי� בני  

המימו� לתכניות אחרות הנכללות באסטרטגיות לאומיות מובטח באמצעות . באנגליה
  .   חוקי התקציב של המדינות ופרסומי� רשמיי� של משרדי הממשלה

‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ ˙‡ˆ˜‰ÌÈ·‡˘Ó‰  

 אי� מסגרת כוללת להקצאה לילדי� ובני נוער או לילדי� ובני נוער בשו� מדינה
 . בסיכו�

ג� . הממונהחת מהתכניות נעשית בנפרד באמצעות המשרד הממשלתי ההקצאה לכל א
במסגרת החקיקה האנגלית הכוללת הקצאת המשאבי� והאחריות ליישו� נשארת 

  .תחו�ה על הממוני�משרדי� ב
 – באנגליה Sure Start למשל,  שני משרדי� במשות�בניהוליש דוגמאות של יזמות 

המשרד לענייני�  בידי – ת בניו זילנד תכניו;ידי משרד החינו� ומשרד העבודהב
 .משתתפי� בהקצאהבמקרי� כאלה שני המשרדי� . חברתיי� והמשרד לענייני נוער

 על קביעת מדיניות ומת� שירותי� ברמה המקומית מעודד את הממוני�החוק האנגלי 
להקי� קר� ילדי� יכולה כל רשות מקומית .  תכניות משותפותלביצועלאג� משאבי� 

)children's trust( להעביר יכולי�  על שירותי� לילדי� ממוני�כלל הגורמי� ברשות הש
 בקר� מקור� �יהמאוגמהמשאבי� . מוסכמותהתכניות לכספי� מתקציביה� אליה 

ג� משאבי� שגויסו מגורמי� לא עליה�  להוסי� אפשר. בהקצאות ממשלתיות
 .אחרי�י� ויעסק,  התנדבותיי��ממשלתיי� 

ÈÏ·˜Ó ÌÈ·Èˆ˜˙‰   

 במערכת .הקלות מס והטבות כספיות אחרות מוקצות ישירות למשפחותדר� כלל ב
ית קצבאות הבטחת הכנסה אינ� משולמות ישירות למשפחות על ידי הממשל נהאמריק

המשרדי� הממשלתיי� או . הפדרלי אלא מועברות בהסדרי� שוני� על ידי המדינות
  .כספי�ההעברת  צינור לה� והסוכנויות המקצות את ההטבות בתכניות אל

המדינות חופשיות בדר� כלל . יות מקצות משאבי� למדינותנתכניות פדרליות אמריק
סוכנויות וולונטריות בהתא� לרשויות מקומיות או ל, להקצות את התקציבי� למחוזות

  .לתנאי התכנית ולחקיקה באות� מדינות
וררי� בה� מתגשאזורי� להמשאבי� של הממשלה הקנדית מוקצי� לפרובינציות ו

 על ההקצאה לרמות ממוני�הפרובינציות והאזורי� . התושבי� המקוריי� של קנדה
  .  המקומיות

התכניות לאספקת שירותי� במדינות אירופה ואנגליה הקצאת המשאבי�  ברוב
שיקול דעת בבחירת ספקי נית� לרשויות . מהממשלה נעשית לרשויות המקומיות

 או על ידי ,כגו� בתי ספר, �יי� הכפופי� לה הרשויות עצמ� או גופי� ציבור� השירות 
  .ספקי� אחרי� מהמגזר הוולונטרי
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 ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜˙‡ˆ˜‰Ï ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˙ÂÈÂ˘¯  

, תעסוקה,  הכנסהה�קריטריוני� ההקלות מס והטבות אחרות , בתכניות של קצבאות
שהרשויות שאלה של הקצאת משאבי� בי� רשויות כיוו� בה� אי� . מצב משפחתי וגיל

  . ינור להעברת המשאבי� צה� רק
מקומיות או למדינות ה מגוו� רחב של קריטריוני� להקצאת משאבי� לרשויות יש

  . משלהת קריטריוני� כמעט לכל תכני. פרובינציותלו
   :קריטריוני�ה
מספר משפחות או מספר ילדי� בגיל , כגו� מספר ילדי�, היק� האוכלוסייה ברשות) 1(

  ; מסוי�
באנגליה פותח , למשל. אקונומיי�� מאפייני� סוציו–ה ברשות מאפייני האוכלוסיי) 2(

  ; מדד לאומי המדרג את כלל האזורי� במדינה על פי מדד מצוקה כללי
 מדדי� של יוקר מחיה ושכר וכ� מרחק גאוגרפי בכלל זה ,עלויות השירותי� באזור) 3(

  ; בי� יישובי� ברשות
נפו� בעיקר  �רותי� משיקי� היק� השימוש בשי והיק� השימוש בשירות בעבר) 4(

בה� חל שינוי במהות התכנית או בדרכי ההקצאה או מופעלת  שיותנבתכניות אמריק
בתכניות המספקות מסגרת יו� לילדי� בגיל הר� להורי� שהשתלבו כ� . תכנית חדשה

נעשית על בסיס מספר הזכאי� למדינות  ההקצאה – בתעסוקה בעקבות הרפורמה
  ; ורמה הרפלפנילהבטחת הכנסה 

 המשאבי� במקרה הפחתת היק� � השגת יעדי� ותמרי� על ניצול מיטבי של כספי�) 5(
למשל  ,של אי ניצול תקציב ותוספות הקצאה במקרי� של עמידה ביעדי� מאתגרי�

ב ניתני� תמריצי� כספיי� למדינות שהוכיחו הצלחה "בתכנית סיוע לאימו� בארה
  . ומעלה9באימו� של ילדי� בני 

על בסיס מספר הנזקקי� היא הקצאה לרשויות המקומיות הבה� ש תכניות מצאונלא 
  .העומדי� בקריטריוני� לקבלת השירות

   

¯Â˘È‡ ÌÈ·Èˆ˜˙‰  Ì˙¯·Ú‰Â ˙ÂÈÂ˘¯Ï  

 לקבלת המדינה  אובמרבית ההסדרי� נדרשת השתתפות כספית של הרשות המקומית
 ומפורטות הברית הדרישות להשתתפות כספית בתכניות ברורות�בארצות. הקצאהה
ברור המידע על הדרישה להשתתפות תקציבית , במדינות אחרות. כל אחת מהתכניותב

  .  הפעולותרוב  של25%�כב משתתפת באנגליה הרשות המקומית . פחות
ההסדרי� הממשלתיי� כוללי� מגוו� רחב של תנאי� המחייבי� את הרשויות 

הפעולות במסגרת הכנת תכניות ליישו� : המקומיות כתנאי להעברת התקציבי�
החזקת מערכות מידע התומכות ביישו� ; דיווח על פעולות והוצאות; התכנית

דיווח על השגת יעדי� ; )עקרונות מקצועיי�(בטחת איכות הפעולות ה; התכניות
  .שהוצבו כתנאי לקבלת המש� מימו� או תמריצי�

תה  בחקיקה הפדרלית שבמסגרות המדינות מעוגנהתחייבויותבארצות הברית כל 
, קריטריוני� לאיכות הפעולותה,  השתתפות בתקציבבכלל זה, מתבצעת התכנית

  . התחייבויות לדיווח ולמדידת השגת היעדי�, החזקת מערכות המידע
הבאה לידי ביטוי בחוק הילדי�  המדיניות החברתית החדשה של הממשלה באנגליה

מבוססת על  ההמציגה מסגרת להסדרת המחויבות בי� הרשויות המקומיות לממשל
ואלה ,  נקבעו חמישה יעדי�תברמת המדיניות הכולל. השגת יעדי המדיניות שנקבעו
 . היעדי�מידת השגת למדוד את אפשרבאמצעות� שתורגמו למדדי� אופרטיביי� 

 Public Service( 'הסכ� שירות ציבורי'היק� השינוי המצופה בכל אחד מהמדדי� הוגדר 
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Agreement Targets(המדדי� הסכ� השירות מקצת ב.  לממשלה המרכזית בי� הרשויות
 נקבע יעד כמותי נפרד לכל רשות על פי אחרי�הציבורי אחיד לכלל הרשויות וב

 י�מדי התוצאה הוגדרו יעדי� המצייני� תוצרמלכל אחד מ. התנאי� הייחודיי� שלה
שיפור , הרחבת השירות לאוכלוסיות בסיכו�, מספר מקומות בשירותי� שיתווספו(

  'יעדי אספקת שירותי� 'מנוסחת ג� היא בהסכ�� השגת). כות השירותי�באי
delivery agreement targets service) (בי� הממשלה לרשויות המקומיות .  

רשויות שאינ� עומדות ביעדי� מקבלות תמיכה ועזרה נוספת של צוותי� מקצועיי� 
רשויות . יבי� השימוש בתקצוהגבלתהמשמעות היא יותר פיקוח ו, מטע� הממשלה

להעברת תקציבי� שלא נוצלו משנה , שעומדות ביעדי� זוכות לאפשרויות הגמשה
דברות ע� יתו� המהיעדי� בכל הרמות נקבעי� . לשנה ולתמריצי� תקציביי� נוספי�

  .מומחי�והרשויות , הציבור
  

 ÈÓÂÁ˙‰‰Ï˘ÓÓ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡  

 המדיניות לתנאי� ובהתאמת התכניות לרשויות המקומיות תפקיד מרכזי ביישו�
  למשל�תפקיד זה מלווה באחריות להשגת היעדי� . ולצרכי� הייחודיי� בכל מקו�

 ביזור וג� בנורווגיה חלבהולנד . שימוש במשאבי�בג� בשיקול דעת ו, חוק האנגליב
  .סמכויות מהממשלה לרשויות המקומיות מסו� שנות השמוני�

באנגליה ( בי� כל הגורמי� המעורבי� תיאו�: תמקומיוהרשויות אלה תפקידי ה
מידע ההקמה ותחזוקה של מאגרי ; ) בחוקי�התיאו� והאיגו� והדרכי� לביצוע מוגדר

שילוב הורי� וילדי� בקביעת תכניות לאספקת שירותי� ; הנדרשי� ליישו� התכניות
� שותפות בקביעת יעדי המדיניות ושיקול דעת בקביעת יעדי� ספציפיי; ומדיניות

יישו� לו) באנגליה(ילדי� ונוער לשנתיות ושנתיות � הכנת תכניות מקומיות רב; לרשות
מת� תמיכה מקצועית ;  ופיקוח עליה�ספקי השירותת בחיר; כל אחת מהתכניות
 .ומשאבי ידע והכשרה

 פיתוח ידע ומידע ברמה ; סיוע לרשויות מתקשות;פיקוח ובקרה: תפקידי הממשלה
  . לאומית כוללת
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 ÁÙÒ�2  
  

ÌÈ„ÏÈ ˙�‚‰Ï ‰˜È˜Á  
  

ƒ‚Ó ‰˜È˜Á‰�  
גישה ה מעידה על השבעי�קו� המדינה עד ראשית שנות בישראל ִמסקירת החקיקה 

בי� החוקי� . משפטית ביחס לילדי�ה�הגנתית שאפיינה את המדיניות החברתיתה
אשר קבע , )1949( חובה חינו�חוק  : שלומ� וטובת� של ילדי�למע�הרבי� שנחקקו 

חוק גיל ; 16ד גיל ע 5זכות של קטי� ללמוד במסגרת חינוכית מגיל את החובה ואת ה
 למנוע השאת קטיני� צעירי� כדיאשר הגביל את גיל הנישואי� , )1950(הנישואי� 

את שביקש למנוע את העסקת� של ילדי� ו, )1953(חוק עבודת הנוער ; ונישואי בוסר
 ;או בהתפתחות� התקינה, בחינוכ�, ניצול� הכלכלי בדר� שיכולה לפגוע בבריאות�

 14שנועד להקל על ילדי� מתחת לגיל , )1955( הגנת ילדי� � החוק לתיקו� דיני הראיות
משפט במסגרת ההלי�  את הטראומה הכרוכה בחקירה משטרתית ובמת� עדות בבית

לחקור אות� וא� להעיד , עובד סוציאלי במקצועו,  לחוקר ילדי�ומאפשר, הפלילי
אשר יצר , ג� חוק הנוער טיפול והשגחה נחקק 1960בשנת . במקומ� בבית המשפט

מנגנו� מיוחד להגנה על ילדי� נזקקי� באמצעות בתי המשפט לנוער ובאמצעות 
ענישה ,  נחקק חוק הנוער שפיטה1971בשנת ). פקידי הסעד(עובדי� סוציאליי� מיוחדי� 

מתו� , חוקה שעבר עלשהסדיר את ההתייחסות המיוחדת לטיפול בנוער , ודרכי טיפול
   . ממערכת השיפוט למבוגרי�ובשינוי מהותי, אוריינטציה טיפולית ושיקומית מובהקת

,  ילדי� שאפיינה את השני� הראשונות לקו� המדינהבענייניפריחה החקיקתית כ שלא
שני רק . באי חקיקההתשעי�  עד שנות השבעי�אמצע שנות מהתאפיינה התקופה 

שהקנה , )1988(חוק חינו� מיוחד : השמוני�נות נחקקו בסו� ש יוצאי דופ� חוקי�
 והחוק למניעת התעללות בקטיני� וחסרי ; זכות לחינו� מיוחדמוגבלויותלילדי� ע� 

חוק זה קבע חובת דיווח לרשויות . פרק מיוחד בחוק העונשי� שהוא ,)1989(ישע 
ת שהרשויו כדי, ממונה פוגע בקטי�הורה או ש במקרה) למשטרה או לפקידי הסעד(

 החלה על כל אזרחובת דיווח מדובר בח.  להתערב ולהפסיק לאלתר את הפגיעהיוכלו
נוס� .  עליוממונהכל חשד של התעללות בקטי� בידי ה  בדברולא רק על אנשי מקצוע

 בנסיבות של פגיעה בקטי� על ידי חמירהחובת הדיווח קבע חוק זה ענישה מ לע
 נחקק החוק למניעת 1991בשנת ). י� הורי� ובני משפחה אחרבייחוד( עליו ממונהה

  . הרחקתו של ב� משפחה אלי� מ� הביתהמאפשר את, אלימות במשפחה
  

˙ÂÈÂÎÊ ‰�˜Ó ‰˜È˜Á  

הרציונל העומד בבסיסה לא התמצה :  קיבלה החקיקה תפניתהתשעי�באמצע שנות 
מגמה זו מאפיינת את .  אליו כאל נושא זכויותוהתייחס הגנה עליובבטובת הילד ורק 

 למצוא בתיקוני� משנת אפשרדוגמאות לכ� . הנוכחיראשית העשור ג� בקה החקי
לקטיני� .  לחוק הנוער טיפול והשגחה בעניי� אשפוז כפוי של קטיני� חולי נפש1995

חוק לגילוי נגיפי ה; די עור� די�יעל ניתנה האפשרות להתנגד לאשפוז ולהיות מיוצגי� 
 אישור בלי, לבקשתו, יקת קטי�הסדיר אפשרות של בד )1996 (איידס בקטיני�

אפשר לקטיני� ליזו� בעצמ� ) 1995 ( חוק בית המשפט לענייני משפחה;אפוטרופוס
 תובכל אלה מוטמע. חוק זכויות התלמיד נחקק 2000ובשנת  ;פנייה לבית המשפט

� "אמנת האו.  זכות הקטי� להישמע והזכות להשתת� בהליכי� הנוגעי� לחייובבירור
 משמשתושימשה , 1991 ישראל בשנת אשר אושררה על ידי מדינת, דבדבר זכויות היל

  .גור� מנחה לחקיקהמקור השראה ו
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 לענישה אשרב בשנות התשעי�חל  בחקיקה ובפסיקת בית המשפטמשמעותי שינוי 
 שימשבה� שלגיטימי בנסיבות עת נחשב העונש הגופני העד לאותה . גופנית של ילדי�

הכנסת תיקנה את . בתכלית האיסור הענישה הגופנית נאסרה אחר כ� ."לצורכי חינו�"
 שהקנה הגנה להורה או מורה מפני תביעה בגי� קי� וביטלה את הסעי�פקודת הנזי

) 7(24סעי� " (ייסר את התובע במידת הנחיצות הסבירה למע� ייטיב דרכו"א� , תקיפה
מיד זכאי לכ� כל תל" כי  נקבע במפורש)2000(בחוק זכויות התלמיד  .)לפקודת הנזיקי�

שהמשמעת במוסד החינו� תונהג באופ� ההול� את כבוד האד� ובכלל זה הוא זכאי 
את הביעה הפסיקה כ� ". עת גופניי� או משפילי�שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמ

  .ענישה אסורה ומזיקה �  ילדי�שלצת על ענישה גופנית דעתה הנחר
  

 ˙ÂÈÂÎÊ‰‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰  

זכויות ילדי� בכלל וילדי� בסיכו�  על לקית בלבדתיאור החקיקה מספק תמונה ח
� למימוש הזכויות  אמצעיולא סופקומשאבי� די  לא הוקצושני� האחרונות ב. בפרט

מספר הדיווחי� על ילדי� בסיכו� במידה רבה עשור האחרו� גדל ב .המוענקות בחקיקה
מקומות ולא נוצרו עוד   פקידי הסעדשלר תקני כוח האד� מספא� לא גדל , ובסכנה
  . קהילה או מחוצה להטיפול ב

בטיפול�  בקרב ילדי� 1993�1992בשני� בארבע הערי� הגדולות בישראל בסקר שנער� 
 רוב הילדי� בסיכו� שנכללו : נמצאו נתוני� מדאיגי�,של פקידי סעד לפי חוק הנוער

פעילויות השירות  ת ממצא זה זכה לחיזוק בבדיק1. לא קיבלו טיפול של ממשבסקר
המועצות המקומיות ובחמישית מבמחצית  ש נמצא.1997ד ולנוער בשנת ליל

   2. פקיד סעד אחדאפילוועסק המהמועצות האזוריות לא 
 מה�רבי� . רב� לעבירות מי�שנפלו ק לילדי� בכל הנוגעתמונה קשה במיוחד מצטיירת 

�  גורשו� עליו לא נטל עתה שעד משו�, טיפול נפשי הול� וארו� טווחזוכי� לאינ� 
 למימו� ולא שירות נגיש וזמי� לא להגשת :אחריות של ממש בתחו� זהממלכתי 

  .ממשלתיי� לא באמצעות גופי� מקצועיי�
 בשני� האחרונות בוטלו או הוקפאו חוקי�.  משאבי� אינו אב� הנג� היחידהחוסר

 חוק השאלת ספרי לימוד למשל, מצוקה לילדי� בבייחוד, בעלי חשיבות רבה לילדי�
) הזכות למעו� יו�(חוק פעוטות בסיכו� . )2001(ינו� חינ� לילדי� חולי�  חוק ח,)2000(
� של ילדי� מושפעי� ג� מהפגיעה שלומ� ורווחת. מוחל באופ� חלקי ביותר )2000(

חוקי ההסדרי� שעברו  קוצצו באמצעות קצבאות אלו .משכת בקצבאות הילדי�מתה
2004� ו2003, 2002דיוני התקציב לשני� בכנסת ב.  

המשטרה או  ,למשל. ת מגנות הקבועות בחוקאי אכיפה של הוראועוד אב� נג� היא 
 השגחה ראויה בליהשארת ילד ההוראה האוסרת רשויות התביעה אינ� אוכפות את 

 :מרוקנות מתוכ� א� על הניירזכויות הקיימות עוד  ויש .) לחוק העונשי�59' תיקו� מס(
בי� ההורי� מחוי.  אינו נית� חינ�1949�ט"החינו� לפי חוק לימוד חובה התש

ות הילד אינ� מכוסי�  תחומי� של בריא. ועודתשלומי� מרצו�ב, רשותלבתשלומי� 
אינ� מקבלי� את אחרות  וילדי� ע� נכויות או מוגבלויות ,ביטוח הרפואיכראוי ב

  . וזכאי� לה� לה�החינו� והטיפול שה� זקוקי�

                                                 
  1997 דולב וריבקין 1

  

  1998כורזים   2
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‰¯ÒÁ ‰˜È˜Á  

ל עברייני חוק שיבטיח פיקוח עאי� ספר החוקי� ב. י� נטולת חסר אינהכיו� חקיקהה
.  לשוב ולפגוע בציבור בכלל ובילדי� בפרט'חזרתיי�'  באופ� שימנע מעברייני�מי�

  .  שני� יותר מחמש הכנסתשולח�בעניי� זה מונחת על חוק ההצעת 
קדמה החוקי� הקיימי� אינ� מותאמי� דיי� לשינויי� ולסכנות שטומנות בחוב� ה

,  אורבות לילדי� סכנות חדשותבימינועל רקע השינויי� הטכנולוגיי� . זציהוהמודרני
משמשות אמצעי קל וזמי� לפיתוי  ה הטמונה בשיחות מקוונות באינטרנט הסכנהלמשל

  .ילדי� למפגשי� שעלולי� להסתיי� בפגיעה מינית
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 ÁÙÒ�3 
‰ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÈÂÎÊ ‡˘Â�· ‰˜È˜Á 

  
ÈÊÈÙ ÌÂÈ˜ ˙ÁË·‰  

  1995/ה"התשנ, )ילד שנתיית� עקב מעשה אלימות במשפחה(י� חוק התגמול
  1994/ד"תשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  1959/ט"תשי, )מזונות(חוק לתיקו� דיני המשפחה 

  1972/ב"תשל, )הבטחת תשלו�(חוק המזונות 
   1992/ב"התשנ, הוריות�חוק משפחות חד

  178,  קצבת ילדי�� �65�73  סעיפי, 1995/ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי 
179  �   גמלת נכות וגמלת ילד נכה� ב 221�222 195,   הענקת אבטלה לקטי�

  1994/ד"התשנ,)תיקוני חקיקה(חוק לצמצו� ממדי העוני והפערי� בהכנסות 
, )עזרה ללימודי� וסידורי� לילד נכה, דמי מחיה(תקנות הביטוח הלאומי 

  1988/ח"התשנ
   1980/א"התשמ, חוק הבטחת הכנסה

, )הוראת שעה) (מענק הסתגלות(חוק תגמולי� לנשי� השוהות במקלט לנשי� מוכות 
  2002/ב"התשס

  1950/י"התש, )תגמולי� ושיקו�(חוק משפחות חיילי� שנספו במערכה 
  1970/ל"התש, חוק התגמולי� לנפגעי פעולות איבה

  ובד שכר מינימו� לקטי� ע�  16סעי� , 1987/ז"התשמ, חוק שכר מינימו�
  

 ‰ÁÙ˘ÓÏ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰  
  1962/ב"התשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  1991/א"התשנ, )החזרת ילדי� חטופי�(חוק אמנת האג 
   אכיפת הסדרי משמורת� 62סעי� , 1967/ז"תשכ, חוק ההוצאה לפועל

  
˙È·‰Ó ÌÈ„ÏÈ ˙‡ˆÂ‰  

  1981/א"התשמ, חוק אימו� ילדי�
  1960/�"התש, )טיפול והשגחה(חוק הנוער 

  
� ו) ד(3סעיפי� , 1995/ה"התשנ, חוק בית המשפט לענייני משפחה 5  �,  תביעת קטי�

  יחידת הסיוע ועוד
   1950/י"התש, חוק גיל הנישואי�

  1993/ג"התשנ, )היעדרות בשל מחלת ילד(חוק דמי מחלה 
  2000/ס"התש, )היעדרות עקב הריו� ולידה של בת זוג(חוק דמי מחלה 

 חופשת לידה חופשת אימו� וחופשת � ב 6�6סעיפי� , 1954/ד"התשי, חוק עבודת נשי�
  הורה מיועד 

שלא לפטר הורה  (2003/ג"התשס, )הוראת שעה(חוק הגנה על עובדי� בשעת חירו� 
  )המשגיח על ילדו

  
„ÂÓÈÏ ,‰¯˘Ú‰Â ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙˘ÈÎ¯  

  1988/ח"התשמ, חוק חינו� מיוחד
  נותתק + 1994/ד"התשנ, חוק הסעה בטיחותית לילדי� נכי�
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  1949/ט"התש, חוק לימוד חובה
 1997/ז"התשנ, חוק יו� חינו� ארו� ולימודי העשרה

  2000/א"התשס, חוק השאלת ספרי לימוד
  2001/א"התשס, חוק זכויות התלמיד
  1953/ג"התשי, חוק חינו� ממלכתי

  2001/א"התשס, חוק חינו� חינ� לילדי� חולי�
  

˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ  
  2000/ס"התש, י�חוק מעונות יו� שיקומי

˜ÂÁ „ÚÒ‰ )ÌÈ¯‚ÙÓ· ÏÂÙÈË( ,Î˘˙‰"Ë/1969   
  
  
·ÈÔÂÁË ,˙È˘Ù�Â ˙È˘‚¯ ‰ÁÂÂ¯  

  א24 �  ו5, ב4, א4סעיפי� , 1991/א"התשנ, חוק טיפול בחולי נפש
  2001/א"התשס, חוק זכויות נפגעי עבירה

  
˙È˙¯·Á ˙Â·Ï˙˘‰  

�ו) 2(13, )1(13, )4(2סעי� , 1981/א"התשמ, חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי� 3(13(  
  1998/ח"התשנ, חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות

  
‰�‚‰  

  1991/א"התשנ, חוק למניעת אלימות במשפחה
  2001/ב"התשס, חוק מניעת הטרדה מאיימת

  1981/א"התשמ, חוק אימו� ילדי�
   קטי� נזקק ופרסומי� מזיקי��  1960/�"התש, )טיפול והשגחה(חוק הנוער 

  1958/ח"יהתש, חוק שירותי הסעד
  1966/ו"התשכ, חוק ההגנה על חוסי�

  1955/ו"התשט, )חולי נפש ונעדרי�, סדרי די� בעניני קטיני�(חוק הסעד 
  2000/ס"התש, )הזכות למעו� יו�(חוק פעוטות בסיכו� 

, חוק למניעת העסקה של עברייני מי� במוסד המכוו� למת� שירות לקטיני�
  2001/א"התשס

  תקנות + 1965/ה"כהתש, חוק הפיקוח על מעונות
   מכירת משקאות משכרי� לקטיני� �) ד(2סעי� , 1968/ח"התשכ, חוק רישוי עסקי�

איסור הצגת יחסי מי� (ה  "כ 6 סעי� � 1982/ב"התשמ, )בזק ושידורי�(חוק התקשורת 
  )ע� קטי� בשידורי כבלי�

  2001/א"התשס, סימו� ואיסור שידורי� מזיקי�, חוק סיווג
זנות של , מכירת אגרופ� ומשקאות משכרי� לקטיני� (1977/ז"התשל, חוק העונשי�

  פרסו� תועבה של דמות קטי�, קטיני�
חובת הורה או אחראי על קטי� לדאוג , הפסקת הריו� של קטינה, העלמת לידת ולד

  ועבירות סיכו� החיי� והבריאות של קטי�, לשלו� קטי�
מסירה וגניבת קטי� , נחההז,  נטישה� עבירות כלפי קטיני� , עבירות מי� בקטיני�

 חטיפת קטי� ממשמורת, פגיעה בקטיני� וחסרי ישע וחובת הדיווח, והמרת דתו
  )השגחה על ילד שאפוטרופסו הורשע או הואש�
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  25�21סעיפי� , 1973/ג"התשל, ]נוסח חדש[פקודת הסמי� המסוכני� 
  1955/ו"התשט, )הגנת ילדי�(חוק לתיקו� דיני הראיות 

   הטרדה מינית של קטי��) א)(6)(א(3סעיפי� , 1998/ח"התשנ,  מיניתחוק למניעת הטרדה
, חוק בתי די� מינהליי� , 68�70סעיפי� , 1984/ד"התשמ, חוק בתי המשפט

  )דלתיי� סגורות (25 סעי� 1992/ב"התשנ
  

 ÌÈ�ÈÈ¯·Ú ÌÈ„ÏÈ· ‰¯Â˘˜‰ ‰˜È˜Á  
  תקנות + 1971/א"התשל, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(חוק הנוער 

ותקנות הסניגוריה הציבורית ,  )8)(א(18סעי� , 1995/ו"התשנ, סניגוריה הציבוריתחוק ה
 2002/ג"התשס + 1998/ח"התשנ, )זכאות לייצוג לקטיני� נוספי�(

�א ו117, 15סעיפי� , 1982/ב"התשמ, ]נוסח משולב[חוק סדר הדי� הפלילי  196�187  
  )  2)(ב(10סעיפי� , 1971/ב"התשל, ]נוסח חדש[פקודת בתי הסוהר 

  1996/ו"התשנ, ) מעצרי�� סמכויות אכיפה (חוק סדר הדי� הפלילי 
סעיפי� , 1996/ו"התשנ, ) חיפוש בגו� החשוד� סמכויות אכיפה (חוק סדר הדי� הפלילי 

  )1)(ב(11 � ו) ב(8, 6
  

 עבודת �קנס מינהלי (תקנות העבירות המינהליות  + 1953/ג"התשי, חוק עבודת הנוער
  1994/ד"התשנ, )נוער

  1953/ג"התשי, חוק החניכות
  1996/ו"התשנ, חוק לגילוי נגיפי איידס בקטיני�

  2001/א"התשס, סימו� ואיסור שידורי� מזיקי�, חוק סיווג
פרסומת המכוונת (א ותקנות הגנת הצרכ� 7 סעי� 1991/א"התשנ, חוק הגנת הצרכ�

  1991/א"התשנ, )לקטיני�
   1983/ג"התשמ, חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישו�

  ]1962/ב"התשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות[
  ]תקנות + 1994/ד"התשנ, חוק הסעה בטיחותית לילדי� נכי�[
  ]א24 �  ו5, ב4, א4סעיפי� , 1991/א"התשנ, חוק טיפול בחולי נפש[
  ]2001/א"התשס, חוק זכויות נפגעי עבירה[
� ו) 2(13, )1(13, )4(2סעי� , 1981/א"התשמ, חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�[ 3(13[(  
  ]1978/ח"תשל, )מתנדבי�(תקנות הביטוח הלאומי [
  ]1950/י"התש, חוק גיל הנישואי�[

  
¯Á‡  

   ז149סעי� , 1965/ה"תשכ, פקודת העיריות
  2002/ב"התשס, חוק לציו� מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד

  

 

 



  

  125

 ÁÙÒ�4  

  
  

·¯ ˙Â˘È‚¯Ï ‰¯˘Î‰-Ó ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙È˙Â·¯˙ ˙ÂÈÚÂˆ˜ - 

È�˜È¯Ó‡‰ ÔÂÈÒÈ�‰  
  

י מספק קווי� מנחי� להכשרת עובדי� וגיבוש של אמות מידה נהניסיו� האמריק
האיגודי� הגדולי� של המקצועות הטיפוליי� . תרבותי�מקצועיות בתחו� הרב

 כמההברית עוסקי� בנושא זה � בארצות) יועצי� ועובדי� סוציאליי�, פסיכולוגי�(
  . ת התהלי� על מוסדות ההכשרהעשורי� ופועלי� להחיל א

  
תרבותיות � קרא להדגשת מיומנויות רבשח "ב דו" התפרס� בארה1982שנת ב

 ואיגוד )ACA( איגוד היועצי� אימצוההמלצה את . במקצועות בריאות הנפש
 פורסמו הנחיות לנותני שירותי� 1993שנת  וב,י�ניהאמריק )APA 1992 (פסיכולוגיתה

 מועצת בתי הספר 1968מאז . James & Prilleltensky 2002; APA 1993) (:פסיכולוגיי�
 סוציאלית  דורשת שתכניות הלימודי� בעבודה(CSWE)ב "לעבודה סוציאלית בארה

 ).NASW 2000(תרבותיות  �ישקפו את השונות התרבותית בחברה וינחילו מיומנויות רב

מקצועיות ב אמות מידה " פרס� איגוד העובדי� הסוציאליי� של ארה2000שנת ב
   :  סעיפי�10 ובו )(NASW 2000למיומנות תרבותית  

  

תו� מערכי� וסטנדרטי� מקצועיי� , י אתיקה פעולה לפ�אתיקה וערכי�  .1
 . זה בזההכרה שערכי� מקצועיי� ואישיי� עשויי� להתאי� או להתנגש 

אשו� אישיי� כצעד ר פיתוח הבנה של ערכי� תרבותיי� ו�דעות עצמית מו .2
  . תרבותיות�ת� של זהויות רבלהבנת חשיבו

ערכי� ומערכת משפחתית , מסורת, לגבי היסטוריה �תרבותי �ידע בי� .3
  . וביטוי אמנותי של קבוצות עיקריות בי� הלקוחות

 מתו� וטכניקות מיומנויות,  שימוש בשיטות�תרבותיות � מיומנויות בי� .4
  .  התרבות בתהלי� הטיפולימה של מקותהבנ

מנות בשימוש בשירותי� בקהילה ובחברה  ידע ומיו�מת� שירותי�  .5
 . הפניות מתאימותו

 חברתיות על  ערנות להשפעת מדיניות ותכניות�העצמה וסנגור  .6
 . �מ ועגנור למע� הפוני�אוכלוסיות וסה

צוות להבטחת מי גיוס והעסקה י תמיכה ועידוד מעצ�מגוו� מקצועי  .7
 . מגוו�מקצועי

הכשרה וחינו� המקדמות  תמיכה והשתתפות בתכניות �חינו� מקצועי  .8
  .מיומנויות תרבותיות במקצוע

 הפניות ושירותי� בשפה המתאימה לפוני�, מת� מידע עידוד �מגוו� לשוני  .9
  . שימוש במתורגמני�או 

 .   יכולת להעביר מידע לבעלי מקצועות אחרי��תרבותית �מנהיגות בי� .10
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ÁÙÒ� 5  

Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘) 2004(  
  

 ·Èˆ˜˙ ÓÒ‰ ¯ÙÌÈ„ÏÈ  
  ) ÈÙÏ‡§( 

   פנימיות
 20,000 421,197 פנימיות משרד החינו�

  החזקת ילדי�( חו� ביתי � שירות למע� הילד 
 9,764 467,301 )מנה ומרכזי חירו�משפחות א, בפנימיות 

 1,900 36,310 רשות חסות הנוער טיפול חו� ביתי
  52,079 רשות חסות הנוער מעונות ממשלתיי�

 100 2,258 במצוקהמקלטי� לנערות 
   משרד הבריאות � בריאות הנפש 

 1,041 59,732 )אשפוז מלא ומוסדות שיקו�(
‰Ò"˙ÂÈÓÈ�Ù Î                                                      1,038,877  32,805  

   
   מעונות יו�

 15,748 154,821  משרד הרווחה–מעונות יו� 
‰Ò" ÌÂÈ ˙Â�ÂÚÓ Î 

 154,821 15,748 
   פול בפרטיט

  226,985  משרד הרווחה�ס לשכות "עו
 10,000 18,088  משרד הרווחה–שירות לטיפול בצעירי� 

 17,000 9,882  משרד הרווחה� שירות לטיפול בנערות במצוקה 
  56,000  משרד הבריאות� עובדי� סוציאליי� 

 15,423 68,305 )אשפוז יו�(משרד הבריאות  � בריאות הנפש 
 170,000 119,386  החינו�י משרד"אג� שפ
 68,667 83,100   משרד החינו�� סי� "קב, ר"אג� שח

‰Ò"Ë ÎÈË¯Ù· ÏÂÙ 581,746
 281,090 

   השכלה אלטרנטיבית
315,187 ת" משרד התמ–אג� הכשרת נוער 

 13,738 
56,000 משרד החינו�,  קידו� נוער�ה "היל

 5,000 
  ני� "הרשות לשיקו� נוער מפת

15,884 מוניציפלי� וממשלתיי�
 2,750 

‰Ò"˙È·ÈË�¯ËÏ‡ ‰ÏÎ˘‰ Î  387,071 
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   21,488  מסגרות אחר הצהריי�
 54,000 77,343 פנימיות יו�

  משרד הרווחה, מועדוניות
 13,400 77,743 )כולל מועדוניות לנערות במצוקה(

‰Ò"ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙Â¯‚ÒÓ Î  155,086  67.400 
   

   תגבור לימודי
  83,333 תיופיהספת שיעורי עזר לתלמידי� יוצאי אות
  21,074 כניות לתלמידי� יוצאי אתיופיה ת

  83,849 מורות חיילות
  , אמ� ונחשו�, א" תכנית מל� ר "אג� שח

 35,976 79,184 ר"ר וכיתות אתג"מב
‰Ò"È„ÂÓÈÏ ¯Â·‚˙ Î  267,440  

  
   טיפול בעבריינות

  73,600 אג� חקירות נוער משטרת ישראל
  16,396 ווחה משרד הר–חוקרי נוער ומבח� נוער 

  20,100 סנגוריה ציבורית אג� נוער
  17,776 בית סוהר אופק

‰Ò"˙Â�ÈÈ¯·Ú· ÏÂÙÈË Î 127,872 12,241 
  

‰Ò"ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ˙Â¯È˘ Î                                    2,712,913    
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ÓÈ˘¯˙Â¯Â˜Ó‰ ˙  

 �ÂÚ‰ È„ÓÓ ˙ÂÒ�Î‰· ÌÈ¯ÚÙ‰Â È2004 – ÌÈ‡ˆÓÓ). 2005 (' אנדבלד מ', כה� ר',אחדות ל
ÌÈÈ¯˜ÈÚ .המוסד לביטוח לאומי.  

  
ח על עולי אתיופיה "מסמ� הדו. יסודי�בידוד ונשירה בחינו� העל). 1995( ' ישחר� אחי

  .Á‡ ÍÂ�ÈÁ¯. במערכת החינו�
  

˜ÂÊ‡ È‡ˆÂÈ ¯ÚÂ� È�· ˙ËÈÏ¯ ). 2004 (' לוי ד', קונסטנטינוב ו',פרנקובי� ש�אלנבוג�
Ê˜ÂÂ˜‰ :‡ˆÓÓ·˜ÚÓ ¯˜ÁÓÓ ÌÈ .וינט'ג�  מכו� ברוקדייל

  
, ÏÂÚ ¯‚·˙Ó ˙ÂÈ‰Ï :‰¯È‚‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ,˙Â�ÈÈ¯·ÚÂ ‰ÚÈ˘Ù‰). 2003('  מהורובי�ו' מאמיר 

ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯˜Ó‰ .אוניברסיטת תל�  .בית הספר לעבודה סוציאלית, אביב
  

ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙�˘-È„ÏÈ  Ì ). 2000) (עורכי�(' ריבלי� ז�בינסטוק, 'ציונית י, 'ב� אריה א
Ï‡¯˘È· ,המועצה הלאומית לשלו� הילד, ירושלי�. 

  

המועצה .  ˘�˙Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ–ÈËÒÈËËÒ ÔÂ ). 2004 (' קמחי מ', ציונית י',ב� אריה א
  .הלאומית לשלו� הילד

  
� ‡Ù˘¯', וער עולה לדר� חדשהנ', )2005(' סב� ברו�  ÈÎÂ�ÈÁ‰ „·ÂÚÏ ÔÂ‡ËÈ·-ÈÏ‡ÈˆÂÒ ,

  .6�5' עמ
  

˙ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÈÂ·¯Ú˙‰Â ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÂ�Î¯ . )2003( 'נסקי פי'סטרבצ�כאה�, 'ב� רבי ד
ÔÂÎÈÒ‰ Ûˆ¯ ‰ˆ˜·. וינט'ועד המנהל של אשלי� גומתו� מסמ� רקע לדיוני ה�מכו� 

  .ירושלי� ברוקדייל
  
זהות תרבותית והסתגלות בקרב נערי� עולי� ). 2000(' ג יק' הורנצ',ע שלו��ב�

  .199�217' עמ, ÂÓ‚Ó, 2˙. 16ה "בפרוייקט נעל
  

‰˘ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ ). 2002 (' רוזנבלו� י', טייכמ� מ', רהב ג',המבורגר ר�בר
 Ï‡¯˘È ‰�È„Ó È·˘Â˙ ·¯˜· ÌÈÈ·ÈË˜‡ÂÎÈÒÙ2001 – È‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡ ¯˜ÁÓ V . הרשות

  .למלחמה בסמי�
  

�תל, הוצאת בל, ˙˜˘ÌÈ�ÂÏÈÓ -˙Â·¯˙  ,ÌÂÈÓÂÈ‰ ÈÈÁÂ ˙¯Â ).2002 ('ד  וערב'ד גורבי�
  .אביב

  
¯Í¯‰ ÏÈ‚· Ê˜ÂÂ˜ È‡ˆÂÈ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì˙ÁÂÂ ). 2005 (' דולב ט', רבקי� ד',ק י שור',גרבר ר

Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È�·Â .וינט'ג�  .מכו� ברוקדייל
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מכו� �וינט'גמאיירס  .ÚÂ� ˜ÂÁÏ „ÚÒ È„È˜Ù ÏÂÙÈË· ÌÈ„ÏÈ¯ .)1997 ('ריבקי� דו' דולב ט

  .ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אד� וחברה
  

 �ÂÁÙ˘ÓÂ ÌÈ„ÏÈÈ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯– ÁÂ˙È˙ ·˘). 1998('  לוי ג', אור� נ',דולב ט
 ÌÈ�Â˙�‰ ¯‚‡Ó"„ÂÒÈ È�Â˙� "‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó Ï˘ . משרד העבודה והרווחה

  .מכו� ברוקדייל�וינט'וג
  

�וינט'ג. ¯ÂÁÙ˘ÓÂ ÌÈ„ÏÈÈÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â˙ ·˘. )1998( ' לוי ג', אור� נ',דולב ט 
  . ירושלי�, מכו� ברוקדייל

  
‡ÈÏÎÎ ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙Â‡È¯·Ï ˙ÂÈÁ‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ¯Â˙È ). 1999('  יואל ב',לב טדו

ÌÈÎ¯ˆ‰ Û˜È‰ ÏÚ ‰„ÈÓÏÏÂ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÂ�Î˙Ï .וינט'ג� .ירושלי�, מכו� ברוקדייל

  
Ï‡¯˘È· ÔÂÎÈÒ·Â ‰˜ÂˆÓ· ¯ÚÂ� È�·ÏÂ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ˙Â¯È˘‰ : ˙ÂÓ‚Ó). 2001 ('דולב ט

 ÌÈ¯‚˙‡Â-ÈÈ�˘‰ ˘ÓÂÁ‰ ˙È�Î˙Ï Ú˜¯ ÍÓÒÓ  ÌÈÏ˘‡ Ï˘ ‰2001-2005 .אשלי�.  
  

˙‰Ï‡¯˘È· ‰ËÏÁ‰ ˙Â„ÚÂ-Ô�Â‚¯‡  , ÈÎÈÏ . )2001( 'טימר א, 'בנבנישתי ר, 'דולב ט
Ô‰È˙Â‡ˆÂ˙Â Ô˙„Â·Ú -ÌÎÒÓ ÁÂ„ .וינט' ג�  .ירושלי� מכו� ברוקדייל

  
Â ‰¯È˘�‰ ‡˘Â�Ï ˙„ÁÂÈÓ‰ ‰„ÚÂ‰). 2001 (' סופר ש',איל� מ� בר',נבות מ�  כה�',דולב ט

 ¯ÙÒ‰ È˙·Ó–Ó ‰ ˙Â�˜ÒÂ‰È˙ÂˆÏÓ‰Â ‰„ÚÂ .כנסת ישראל.  

, ˙Ï‡¯˘È· ¯ÚÂ�‰ ˜ÂÁÏ „ÚÒ‰ È„È˜Ù :ÌÈ„È˜Ù). 2002('  דירב�וב�' ליאל ר�סבו', דולב ט
ÌÈ¯‚˙‡Â ‰„Â·Ú ÈÎ¯„ .וינט'מכו� ג�  .מרכז ילדי� ונוער, ברוקדייל

  
 ÌÒ‡˜ ¯ÙÎ - ÌÈ˙Â¯È˘‰ Í¯ÚÓ ÈÂÙÈÓ. )2003( ' חאמד ר', יפה ש', עומרי ע',טדולב 

ÔÙÂ‡‰Â Í¯‰ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ�ÚÓ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ÌÈÒÙ˙� Â· 
Ì‰È¯Â‰Â .וינט'ג. פרויקט התגייסות קהילתית למע� ילדי� בגיל הר� והוריה��מכו� 

  . ברוקדייל ירושלי�
  

·ÂÎÚ - ÔÙÂ‡‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ Í¯ÚÓ ÈÂÙÈÓ ˘ Â .)2003( ' חאמד ר', יפה ש', עומרי ע',טדולב 
¯ÚÙ‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ÌÈÒÙ˙�Ì‰È¯Â‰Â Í¯‰ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ�ÚÓ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ· ÌÈ . פרויקט

  .   מכו� ברוקדייל ירושלי�� וינט'ג. התגייסות קהילתית למע� ילדי� בגיל הר� והוריה�
  

ÏÈ‰˜· ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÂ�Î˙Ï ÈÏÎÎ ‰ËÏÁ‰ ˙Â„ÚÂ‰ ). 2005 ('לאל ר�  סבו',רבי ד� ב�',דולב ט
 Ì‰È¯Â‰ÏÂ ÌÈ„ÏÈÏ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÂÙÂÏÁ ˙‡ÈˆÓÏÂ–„  ‰�Â˘‡¯‰ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙�˘Ï ÌÈÈ�È· ÁÂ

ÈÂÒÈ�‰ Ï˘ .וינט'ג�  מכו� ברוקדייל
  

: התעצמות� הפוליטית של עולי ברית המועצות לשעבר בישראל '). 2001 ('ת הורובי�
' עמ,  Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÈÒÂ¯Ó -¯·ÚÓ· ˙Â·¯˙Â ˙Â‰Ê, 'מאזרחות פסיבית לאזרחות אקטיבית

  .אביב� תל,הקיבו� המאוחד, 100�123
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: �Ï‡¯˘È· ¯ÚÂ). 2002('  חביב ג',עסבה ח� אבו', מולכו מ',פרנקובי� ש�וג� אלנב',הראל י
˙È˙¯·Á ‰ÁÂÂ¯ , ÈÓÂ‡Ï�È· Ë·Ó· ÔÂÎÈÒ ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰Â ˙Â‡È¯·- È�˘‰ ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ 

  .מכו� ברוקדייל ואוניברסיטת בר איל��וינט' ג).1998(
  

מתבגרי� עולי� צרכי� ומעני� דיפרנציאליי� בטיפול ב). 1995(', א  הופמ�',ל טנא�וויל
  .7�30' עמ, )1( ז"ט, ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰. מברית המועצות

  
מוגש לועדה , מסמ� רקע בנושא .·È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÓÒ‰ ˙ÈÈÚ). 2003(', ר ורצברגר

  . מרכז מחקר ומידע� הכנסת, 10.11.2003, למאבק בנגע הסמי�
  

 ‰È�··Â ÌÈ�ÈË˜· È˙¯Ë˘Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ¯ÚÂ�- ˙ÂÎ¯Ú ). 2001 (' ארגוב ד', ב� רבי ד,'חביב ג
ÌÈÏÂÚ ¯ÚÂ� È�· ·¯˜· ‰ÚÈ˘Ù‰ ÌÂÁ˙· ‰¯Ë˘Ó‰.המועצה הלאומית לשלו� הילד  ,

  .המשרד לבטחו� פני� ומשרד החינו�
  

סהיימר רמכו� פלו. ‚·¯ÏÎ˙Ï ˘„Â˜ ÔÈ·'Ò :ÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÂÏ ÌÈ„¯Á ÌÈ). 2004(' חקק י
  .ירושלי�, למחקרי מדיניות

  
סהיימר למחקרי רמכו� פלו.  ‰Â·È˘È· ˙ÂÈÓ˘‚ ÏÂÓ ˙ÂÈ�ÁÂ¯˙ÂÈ‡ËÈÏ˙). 2005(' חקק י

  .ירושלי�, מדיניות

 

¯ÍÂ�ÈÁ , ‰ÁÂÂ( Ï‡¯˘È· ÌÈ·¯Ú‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ·ˆÓ). 2004(' א  ורובינשטיי�'מ מזרחי�טביביא�
˙Â‡È¯·Â( .הכנסת, 11.2.2004, מסמ� רקע בנושא �  . מרכז מחקר ומידע

  
לחקר המדיניות המרכז . ˘ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÏÂÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ·ÂÏÈ). 2002( ' מידוביצקי

  .ירושלי�, החברתית בישראל
  

ישראל ? תכליתית� מדינת לאו� או דמוקרטיה רב: מדינת כל אזרחיה). 1998(' יונה י
  .263�238' עמ, ÌÈÈÙÏ‡ 16. וגבולות הדמוקרטיה הליברלית

  
 מאיירס.  ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„¯Á ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈ  -˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈ‚ÂÒ).2005('  ד  וריבקי�'ל יורובי�

  .מכו� ברוקדייל�נטוי'ג
  

ÌÂ„È˜Ï ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÂÙÈË· ¯ÚÂ� È�· ¯˜Ò . )1999( 'א  שמש', דולב ט',ינסקי פ'סטרבצ�כאה�
Ï‰�Ó ÁÂ˜ÈÙ·˘ ¯ÚÂ� ,¯ÚÂ�Â ‰¯·Á ,ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ,Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ :ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó , ÌÈÎ¯ˆ

ÌÈ�ÚÓÂ - Â„"¯˜ÁÓ Á .וינט'ג�משרד החינו� ו, המרכז לילדי� ולנוער, מכו� ברוקדייל
  . ירושלי�, מנהל חברה ונוער, ת והספורטהתרבו
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